PARTNERSÉGI TERV
Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója elkészítésére.
Jogszabályi háttér és annak tartalma:
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet (a továbbiakban
218/2009 Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése alapján a területfejlesztési koncepció
kidolgozásának része az állampolgárok, az érdekképviseletek, a társadalmi szervezetek és a
vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv.
A 13. § (2) alapján a partnerségi tervben meg kell határozni:
a bevonandó célcsoportot,
a bevonás eszközeit és részvételi formáit,
a bevonás céljait.
A 17. § (2) alapján a területfejlesztési koncepció egyeztetése során tett véleményeket,
társadalmi észrevételeket és a tervezői válaszokat az egyes munkafázisok dokumentációjához
kell csatolni.
A 18. § (1) és (5) alapján a területfejlesztési koncepciók véleményezésére jogosultak körét a
rendelet 10. számú melléklete 1; 2; 6; 7; 8; 10; 13. pontjai tartalmazzák.
A bevonás céljai:
A partnerségi terv alapján történő bevonás céljai: az állampolgárok, az érintett területen
működő érdekképviseletek, a térség területfejlesztés szereplői, és a véleményezésre jogosult
szervek
térséget érintő elképzeléseinek áttekintése,
helyzetértékelés és a jelenlegi kihívások bemutatása,
tervezésbe való bevonása,
A bevonandó célcsoportok:
A partnerségi terv alapján bevonandó célcsoportok:
A területfejlesztés érintettjei és aktív szereplői:
o az állampolgárok,
o az érdekképviseletek,
o a gazdasági, üzleti és vállalkozó szektor szereplői,
o az önkormányzatok,
o a térség társadalmi szervezetei,
A jogszabályban megnevezett véleményezésre jogosultak.
A hivatalos partnerségi tevékenységet végző szervezetek:
o Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum.
o Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum.
o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács.
A bevonás eszközei és részvételi formái:
A partnerségi terv alapján a következő eszközökkel és részvételi formákkal történik a
különböző célcsoportok bevonása:
Létrehozásra került a Területfejlesztési Munkacsoport, amely ellátja a partnerségi terv
végrehajtásának adminisztratív, kommunikációs és szervezési feladatait. A
munkacsoporton belül az adminisztratív feladatok felelőse a Területfejlesztési és

Területrendezési Osztály (TTO), a kommunikációs és szervezési feladatok felelőse az
Elnöki Kabinet (Kabinet).
Összehívásra kerül a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum, amelynek résztvevői:
o a Területfejlesztési Munkacsoport,
o a tervezési feladattal megbízott tervező és munkatársai, a továbbiakban:
Tervezői Munkacsoport.
o a területfejlesztés érintettjei és aktív szereplői, akik írásbeli állásfoglalásaikkal,
illetve szakmai képviselőik útján vesznek részt a fórum munkájában. Az aktív
szereplői munkára vállalkozók illetve felkértek csoportja a továbbiakban:
Szakmai Tanácsadó Kerekasztal.
o a véleményezésre jogosultak képviselői, a továbbiakban: Véleményezők Köre.
Megrendezésre kerülnek a Térségi Szakmai Fórumok, amelyeken az adott térséget
(kistérséget illetve járást) képviselő minden partnerségi csoport lehetőséget kap
elképzeléseik, terveik, észrevételeik és véleményeik dokumentált ismertetésére.
Megrendezésre kerül a Területfejlesztési Konferencia, amely lehetőséget ad minden
célcsoport számára észrevételeik, javaslataik szakmai előadásokban történő kifejtésére
és közös állásfoglalás megalkotására.
A partnerségi folyamat minden aktusa rendszeres gyakorisággal, az önkormányzat
honlapján folyamatosan frissítésre kerül, amely minden érdeklődő számára
hozzáférhető.
A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum részvevői számára interneten is megküldésre
kerülnek a dokumentációk. A résztvevők közötti kapcsolattartás interneten keresztül
történik.
A jogszabályban meghatározott véleményezőknek postai úton vagy kézbesítéssel
történik a dokumentációk átadása. A kapcsolattartás módja postai úton, illetve
interneten történik.
A Területfejlesztési Munkacsoport:
Vezető:
Szakmai Vezető:

Elnök (helyettese: az általa kinevezett személy).
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek
Bizottság Elnök
Irányító és felügyeletet ellátó:
Főjegyző (helyettese: aljegyző).
Titkár:
TTO osztályvezetője (helyettese: főépítész).
Titkársági feladatok:
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály.
Szervezés és kommunikáció:
Elnöki Kabinet.
A Területfejlesztési Munkacsoport feladatai:
Folyamatos kapcsolattartás az érintett államigazgatási szervekkel, valamint részvétel
az általuk szervezett rendezvényeken és képzéseken.
A Partnerségi Terv megalkotása, és közgyűlési döntésre való előkészítése.
A megye települési önkormányzatainak társadalmi-gazdasági helyzetét feltáró előzetes
KSH adatgyűjtés.
Előzetes kérdőíves felmérés a megye települési önkormányzatainak fejlesztési
elképzeléseiről.
A tervezéssel megbízandó Tervezői Munkacsoport kiválasztása, a szerződéskötés
lebonyolítása, és folyamatos kapcsolattartás a munkavégzés során. A szerződéskötés
lebonyolítása a Jogi és Szervezési Osztály bevonásával történik.
A Tervezői Munkacsoport által összeállított kérdőíves adatgyűjtés által beérkezett
anyagok kezelése és továbbítása. A kérdőíves adatok feldolgozását a Tervezői
Munkacsoport végzi.

A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum, a Térségi Szakmai Fórumok és
Területfejlesztési Konferencia megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, a
dokumentációk továbbítása és hozzáférhetőségük biztosítása.
A véleményezésre jogosultak hivatalos megkeresése, a dokumentációk megküldése.
Az előkészítő fázis elkészültét és megfelelőségét megállapító közgyűlési határozat,
valamint a megyei területfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló rendelet
előkészítése.
Az elfogadott megyei területfejlesztési koncepció kihirdetése és dokumentációjának
megküldése a jogszabályban meghatározott szerveknek.
A Területfejlesztési Munkacsoport a megyei területfejlesztési koncepció elfogadását követően
megkezdi a megyei területfejlesztési program kidolgozásának (benne a Partnerségi Program
tervezetének) előkészítését.
Tervezői Munkacsoport:
A megyei területfejlesztési koncepció elkészítésére, érvényes tervezési szerződéssel
rendelkező, a tervezési feladattal megbízott tervező és munkatársainak csoportja. A
munkacsoport összeállítását a tervezési feladattal megbízott tervező végzi.
Felelős vezető:
A tervezési szerződést aláíró személy.
Kapcsolattartó:
A tervezési szerződésben meghatározott személy.
A Tervezői Munkacsoport feladatai:
A 218/2009. Kormányrendelet előírásai, valamint az NGM, NFM, NTH útmutatói
alapján, a megye területfejlesztési koncepció dokumentációinak elkészítése.
A Partnerségi Terv szerinti partnerségi aktusokban való aktív részvétel.
A tervezési szerződés szerinti további feladatok elvégzése.
Szakmai Tanácsadó Kerekasztal:
A területfejlesztés érintettjeinek és aktív szereplőinek azon csoportja, akik részt vesznek a
tervezésbe bevont szakemberek munkájában. A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal
résztvevőinek köre a következő:
A Partnerségi terv mellékletében felsorolt, személyes részvételre felkért szervezetek és
intézmények képviselői.
A Partnerségi Terv mellékletében felsorolt, írásbeli állásfoglalásra felkért szervezetek
és intézmények.
A gazdasági, üzleti és vállalkozói szektor azon szereplői, akik határidőben megküldik
hivatalos írásbeli állásfoglalásukat.
A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal résztvevőinek feladatai:
A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum munkájában való részvétel, az előzetesen
megküldött szakmai anyagokhoz írásbeli állásfoglalás készítésével és megküldésével.
A szakmai képviseletre felkértek részéről, a Területfejlesztési Egyeztetési Fórumon
történő személyes részvétel, előzetes írásos állásfoglalásaik szakmai képviselete,
esetleges szóbeli kiegészítése.
Közös szakmai álláspont kialakítása a többi résztvevővel, illetve saját álláspontjaik
szakmai indoklása.
A Területfejlesztési Konferencián való esetleges előadói részvétel.
A Területfejlesztési Konferencián való részvétel meghívottként, valamint részvétel az
esetleg megalkotásra kerülő közös állásfoglalás megalkotásában.

Véleményezők Köre:
A Véleményezők Köre a 218/2009. Korm rendelet 18. § (5) és 10. melléklete alapján kerül
összeállításra és megkeresésre. A Véleményezők Körének részletes összetételét a Partnerségi
terv melléklete tartalmazza.
A Véleményezők Körének feladatai:
A 218/2009. Korm. rendelet 19. § alapján történő véleményezés elvégzése.
A Partnerségi Terv ütemezésének időrendi folyamatlistája:
Első végrehajtási ütem, az előkészítő fázis partnerségi aktusai:
A tervezéssel megbízandó Tervezői Munkacsoport kiválasztása és a tervezési
szerződés megkötése. (TTO, a JSZO bevonásával)
A megyei koncepcióalkotási folyamat elindítását meghirdető dokumentáció
összeállítása. (TTO)
A partnerek értesítése és a megyei koncepcióalkotási folyamat elindításának
kihirdetése. (Kabinet)
A partnerektől beérkezett kérdőívek, javaslatok és észrevételek összegyűjtése, a
Tervezői Munkacsoportnak történő eljuttatása, majd az adatok tervezői feldolgozása.
(TTO és Tervező)
A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal Résztvevőinek megkeresése, a beérkezett
állásfoglalások feldolgozása, a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum ülésének
megtartása és dokumentálása. (Kabinet, Tervező és TTO)
Az előkészítő fázis végleges dokumentációjának összeállítása. (Tervező). A
Partnerségi Terv első ütemének lezárása és értékelése. (Tervező és TTO)
Második végrehajtási ütem, a javaslattevő fázis partnerségi aktusai:
A megyei területfejlesztési koncepció tervezői anyagának összeállítása (Tervező). A
tervezői anyagból meghívó tervezet és előzetes dokumentáció összeállítása. (TTO)
A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum ülésének megtartása és dokumentálása.
(Kabinet és TTO)
A Térségi Szakmai Fórumok helyének és időpontjának megszervezése. (Kabinet)
A Térségi Szakmai Fórumok lebonyolítása, a javaslatok, észrevételek, vélemények,
illetve közös állásfoglalások dokumentálása. (Tervező és TTO). A Térségi Szakmai
Fórumok dokumentációjának honlapra szerkesztése és partnereknek való megküldése.
(Kabinet).
A Területfejlesztési Konferencia tervezői és előadói anyagainak összeállítása.
(Tervező és Előadók). A tervezői és előadói anyagokból meghívó tervezet és előzetes
dokumentáció összeállítása. (TTO)
A Területfejlesztési Konferencia helyének és időpontjának megszervezése, a
meghívók és az előzetes dokumentáció kiküldése. (Kabinet)
A Területfejlesztési Konferencia lebonyolítása, az előadások és az esetleges közös
állásfoglalások dokumentálása. (Tervező, Előadók és TTO). A Területfejlesztési
Konferencia dokumentációjának honlapra szerkesztése és partnereknek való
megküldése. (Kabinet).
A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum helyének és időpontjának megszervezése, a
meghívók és az előzetes dokumentáció kiküldése. (Kabinet)
A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum lebonyolítása, a javaslatok, észrevételek,
vélemények, illetve közös állásfoglalások dokumentálása. (Tervező és TTO). A
Területfejlesztési Egyeztetési Fórum dokumentációjának honlapra szerkesztése és
partnereknek való megküldése. (Kabinet).

A javaslatok, észrevételek, vélemények feldolgozása, a javaslattevő fázis végleges
dokumentációjának összeállítása. (Tervező). A Partnerségi Terv második ütemének
lezárása és értékelése. (Tervező és TTO)
A megyei területfejlesztési koncepció (MTK) elfogadását követően megkezdődik a megyei
területfejlesztési program előkészítése és megalkotása. Ennek keretében elkészítésre kerül a
Partnerségi Program. A Partnerségi Program elkészítésénél felhasználásra kerülnek a
Partnerségi Terv két végrehajtási ütemét lezáró értékelések.
Eger, 2012. szeptember
Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

SÁVOS ÜTEMTERV
Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója Partnerségi Tervéhez.
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Jelmagyarázat:
Szerződéskötés, adatgyűjtések, véleményezések, egyeztetések.
Tervezésre fordítható idő.
Tervdokumentáció kiegészítésekre, a tervezői válaszokra fordítható idő.
Eger, 2012. szeptember

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

MELLÉKLET
Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója Partnerségi Tervéhez.
A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal azon szereplői, akik a Területfejlesztési Egyeztetési
Fórumon – írásbeli állásfoglalásuk megküldése mellett – képviselőik személyes
megjelenésével is részt vesznek, arra felkérésre kerülnek:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Heves Megyei Agrárkamara.
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Magyar Turizmus Zrt.
Heves Megyei Kormányhivatal.
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.
NORDA Észak-

Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) Észak-Magyarországi Regionális Képviselete, Eger
Heves Megyei Vállalkozás-és Területfejlesztési Alapítvány Vállalkozói Központja
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.
Heves Megyei Állami Közútkezelő Kht.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Egererdő Erdészeti Zrt.
Egri Lokálpatrióta Egylet.
Kárpátok Alapítvány – Magyarország.
Kaptárkő természetvédelmi és Kulturális Egyesület.
Nyugdíjasok Heves Megyei Szervezete.
Életminőségért Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány.
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Heves Megyei Szervezet
Észak-magyarországi Regionális Iroda.
Magyar Vöröskereszt – Heves Megyei Szervezete.
Egri Városszépítő Egyesület.
Hatvani Környezetvédő Egyesület.
Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) Heves Megyei
Közhasznú Egyesület.
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) Heves Megyei Szervezete.
Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete.
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete.
Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ)
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
Liga Szakszervezetek
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)
Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ)
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF)

Véleményezők Köre a 218/2009. Kormányrendelet 18. § (5) és 10. melléklete alapján:
Országos Területfejlesztési Tanács.
Miniszterek:
o Dr. Pintér Sándor belügyminiszter.
o Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere.
o Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter.
o Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter.
o Martonyi János külügyminiszter.
o Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter.
o Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter.
o Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.
o Varga Mihály egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért
felelős tárca nélküli miniszter.
Az országos önkormányzati érdekszövetségek:
o Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ)
o Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége
o Magyar Faluszövetség
o Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ)
o Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ)
o Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
o Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)

Az érintett térségi fejlesztési tanácsok.
o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács.
Az érintett megyei jogú városok önkormányzata.
o Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
A szomszédos megyei önkormányzatok.
o Pest Megyei Önkormányzat.
o Nógrád megyei Önkormányzat.
o Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat.
o Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat.
Eger, 2012. szeptember

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

