Véleményezési joggal
érintett szerv neve

Észrevétel

Válaszok/Vélemény
beépítésének módja

Belügyminisztérium

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója figyelembe veszi az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvényt, valamint a Heves Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének, Heves Megye Területrendezési Terv szabályzatáról
szóló (a 10/2010. (V.7.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben
elfogadott) 12/2005. (IV.29.) önkormányzati rendeletét.

intézkedést nem igényel

A koncepció számos megalapozott kutatással alátámasztott munka, amely
Belügyminisztérium széleskörűen illeszkedik az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz,
egyes részek ugyanakkor elnagyoltak .

Belügyminisztérium

Felhívom az előterjesztő figyelmét, hogy a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény 13. § (4) bekezdése szerint a
megyei önkormányzat a területfejlesztési koncepcióról szóló rendeletét a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának
beszerzését követően fogadhatja el. Mivel a megküldött dokumentum nem
tartalmazza a rendelettervezetet, kérjük ezt pótolják.

A beérkezett vélemények
alapján az egyeztetési anyag
több helyen kibővítésre került
Az észrevételnek a Koncepció
tartalmára érdemi relevanciája
nincs; a terv a normaszöveg
mellékleteként kerül elfogadásra

Felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy a KSH kiadásában 2013. április 30-án
megjelent a 2011-es népszámlálás adatait összefoglaló "Népszámlálás 2011 Területi adatok - 3.10. Heves megye" című kiadvány, amely mintegy 200 táblával
a véleményezési eljárás
mutatja be a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi,
megkezdésekor a 2011-es
nemzetiségi, vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok
Belügyminisztérium összetételére vonatkozó adatokat. A kötet településtípusonkénti és településenkénti népszámlásái adatok még nem
összesítéseket is tartalmaz. A települések adatait járásonként és kistérségenként,
áltak rendelkezésre, azóta
valamint a települések népességnagysága szerint közli, amelyek megértését
feldolgozásra kerültek
szövegközti táblázatok, grafikonok és térképek könnyítik. Javasoljuk a kiadvány
adatai alapján a koncepció adatainak lehetőség szerinti frissítését,
aktualizálását.

beépítve a helyzetértékelés XIII.

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Vidékfejlesztési
Minisztérium

fejezetébe, javaslattételnél a 8.
Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója a meglévő EU-s és hazai
fejezetbe (eszköz és
követelményeknek és stratégiáknak megfelelően készült. A dokumentum logikusan
felépített, részletesen ismerteti a megye fejlesztési elképzeléseit. Hiányosságként
intézményrendszer)
említendő, hogy bár a 2007-2013-as időszakban Heves megye a MagyarországSzlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program támogatásra
jogosult területei közé tartozik, a helyzetelemzés nem mutatja be ezen Operatív
Program hasznosulását, eredményességét a megyében, illetve a javaslattétel sem
tér ki határon átnyúló fejlesztési elképzelésekre.

A koncepció kiemelten kezeli a térség termál- és gyógyturizmus fejlesztését. A
megújuló energia hasznosítások között, a geotermális energiát is külön említi.
Javasolom az olyan beruházások támogatását, amelyek a termálvizekre épülő
gyógyturizmus és a geotermikus energia komplex hasznosítását is figyelembe
veszik.

Kiegészítve 4.2-ben

a térképek közel fele saját
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szerkesztésű és legalább
A koncepció szerkezetét tekintve könnyen áttekinthető. azonban a dokumentumba
kistérségi bontású, így ezzel az
beágyazott és a mellékletekben szereplő térképek elnagyoltak. egy-egy témakör
észrevételellel nem értünk
országos szintű bemutatása nem kellően világítja meg a Heves megyei belső
állapotokat. Javasolom az országos jelentőségű védett természeti területek és az egyet; NATURA 2000-es és egyéb
országos ökológiai hálózat övezetei mellett a Natura 2000 területeket is
védett természeti területeket
megjeleníteni térképen. oly módon. hogy az kellően átlátható legyen.
bemutató térkép
beszerkesztésre került

Vidékfejlesztési
Minisztérium

A javaslattételi dokumentum beépíti a 3. átfogó célba és a specifikus célok közé a
természeti területek és értékek megőrzésének egyes feladatait. Általános elvként
foglalkozik a környezeti tudat alakításával, víztestek jó ökológiai állapotával,
azonban a dokumentum intézkedései természetvédelmi szempontból hiányosak,
ezért javasolom a javaslattételi fázisban hangsúlyosabbá tenni az ökológiai és a táji
szempontokat.

beépítve 3. átfogó célba

Javasolom a koncepció és program hatékonysága érdekében minden ágazatot
érintően a következő szempontok horizontális integrálását a megye
környezetfejlesztési céljaiba:
·

kedvező táji adottságok megőrzése, a táj szerkezetének és karakterének
kedvezőtlen irányú változásának lassítása/megállítása;

beépítve 3. átfogó célba

természetes és természetközeli élőhelyek megőrzése;

beépítve 3. átfogó célba

·

táji örökség (egyedi tájértékek és a kedvező tájkarakter-elemek) megőrzése;

beépítve 3. átfogó célba

·

a kedvező tájkaraktert őrző termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások
erősítése;

beépítve: 5.1.

a nagyüzemi szántóföldi művelés nagy, összefüggő tábláin a mozaikosság
kialakítása;

beépítve: 5.1.

·

·

meglévő mezsgyék, fasorok megőrzése, újak telepítése;

beépítve 3. átfogó célba

működőképes ökológiai rendszerek, zöld infrastruktúrák fennmaradásának és
fejlesztésének biztosítása;

beépítve 3. átfogó célba

·
·
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az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése;

beépíteni átfogó célba

tájidegen, inváziós fajok terjedésének visszaszorítása;

beépítve 3. átfogó célba

fejlesztések során az ökológiai viszonyoknak megfelelő, honos fajok
alkalmazása;

beépítve 3. átfogó célba

közvilágítás korszerűsítése: energiatakarékos és fényszennyezés-mentes
technikai megoldások alkalmazásával a fényszennyezés csökkentése;

beépítve 7.2-be

zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, zöldterületek
növelése és minőségének javítása;

beépítve 3. átfogó célba

·
·
·

·

·

·

ökoturizmus, nemzeti parki turizmus fejlesztése;

beépítve: 4.4.

építmények és létesítmények tájba illesztése;

beépítve 3. átfogó célba

tájsebek rehabilitálása, rekultivációja.

beépítve 3. átfogó célba

·
·

Jelen tervi dokumentáció, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program
és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük,
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében körülírt feltáró vizsgálat
tartalmi követelményeinek és a 3. melléklet 1. pontja szerinti javaslattevő fázisban
szereplő koncepcionális elemeknek – meglátásom szerint – nagyrészt megfelel,
azonban a helyzetértékelés tekintetében az alábbi hiányosságokat lehet
felfedezni:

·

az Országgyűlés és a Kormány által jóváhagyott és az egyéb ágazati fejlesztési
stratégiáknak az adott térségre érvényes vonatkozásai;

kiegészítésre került
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·
a hazai, az adott térséggel szomszédos, azonos térségi szintű térségek
és/vagy külföldi közigazgatási egységek területfejlesztési koncepcióinak és
programjainak térségre vonatkozó üzenetei;
·

a térség hatályban lévő ágazati tervei, programjai, vonatkozó egyéb tervek, a
tervezést érintő egyéb jogszabályok;

·
a térséget érintő környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi
szabályozások nem szerepelnek a vizsgálatok között. Javasolom ezek pótlását.

kiegészítve
együtt kezelve a kettővel ezelőtti
észrevétellel, jogszabálylista
készül

Kiegészítve

Vidékfejlesztési
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Amennyiben – a Rend. előírásai alapján – fenti fejezetek pótlásra kerülnek, úgy az
Országgyűlés és a Kormány által jóváhagyott és az egyéb ágazati fejlesztési
stratégiáknak az adott térségre érvényes vonatkozásai fejezetben javasolom
szerepeltetni – és a releváns megyei vonatkozásokkal kiegészíteni – a
Darányi Ignác Terv benne van,
Magyarország Kormánya által 2012 márciusában határozattal -1074/2012. (III.
NKP III. beépítésre került
28.) Korm. határozat- elfogadott Nemzeti Vidékstratégiát, valamint a harmadik
Nemzeti Környezetvédelmi Programot (2009-2014), illetve annak mellékleteit
képező „A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiáját” (1. melléklet) és a
„Nemzeti Természetvédelmi Alapterv–III 2009-2014” is.

Felhívom a figyelmet, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (Ktv.) kötelező környezeti tervként (átfogó, területi
környezeti terv) szabályozza a megyei környezetvédelmi programot, a tervezést
érintő egyéb jogszabályok fejezetbe pedig kérem felvenni az alábbiakat:

Vidékfejlesztési
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·

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;

·

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet;

külön fejezet került kialakításra a
jogszabályi felsorolásokkal

·

az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban,
1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai
környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló 132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet.

Vidékfejlesztési
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet a megyei területi tervekre (így a fejlesztési koncepcióra is)
környezeti vizsgálat készítését írja elő, melyet a tervezési folyamat részeként kell
elkészíteni. Ennek megfelelően a tervi dokumentáció további hiányossága, hogy
nem készült el hozzá az környezeti vizsgálat. Fentiek alapján mihamarabb el kell
kezdeni a koncepció környezeti vizsgálatát.

Területi hatásvizsgálat készül,
melynek része lesz az SKV

Vidékfejlesztési
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Jelzem továbbá, hogy az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Natura Korm. rendelet) 10. §-a alapján meg kell vizsgálni szükség van-e Natura
hatásbecslési eljárás lefolytatására. A Natura Korm. rendelet és a kiadott Bizottsági
Útmutató szerint a Natura 2000 hatásbecslés tekintetében a terveket a lehető
legtágabban kell értelmezni. Ezért már a koncepció kidolgozása során is, annak
részletezettségének mértékében figyelemmel kell lenni a Natura 2000 területekre
gyakorolt hatására.

Az SKV tér ki rá

A társadalmasítás nyilvános volt,
az egyeztetési anyag
www.hevesmegye.hu-n közzé
volt téve, bárki
véleményezhette, a nemzetiségi
önkormányzatok nem voltak
Emberi Erőforrások A Heves megyében működő helyi nemzetiségi önkormányzatokat a fejlesztési terv
kizárva a
Minisztériuma
készítésébe érdemben be kell vonni
véleménynyilvánításból. A
Partnerségi Terv a legnagyobb
számú nemzetiség megyei
szervezetét - RNÖ - közvetlenül
is bevonta a tervezés
folyamatába.

a tervezet még érintőlegesen sem említi a megyében élő nemzetiségi
közösségeket és önkormányzataikat annak ellenére, hogy a megyében több mint 60
települési nemzetiségi önkormányzat működik, ezek többsége roma nemzetiségi
önkormányzat. Továbbá a német, a szlovák, a lengyel, a ruszin és a görög nemzetiség is
rendelkezik összesen 11 nemzetiségi önkormányzattal.

helyzetértékelés kiegészítésre
került a
nemzetiségekkel/nemzetiségi
önkormányzatokkal

A Korm. r. 1. melléklet 2.1. c) pontja alapján javaslom a koncepció véglegesítése során
figyelembe venni a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiár ól (a továbbiakban:
NTFS), valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési
tervről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozatban foglalt célkitűzéseket és
intézkedéseket.

beépítve 6.3-ba

benne vannak, külső
Az NTFS 2011-2020 közötti időszakra megfogalmazott hármas célrendszere alapján
csökkenteni kell a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők arányát, meg kell koherenciánál megjelenítve ez a
dokumentum
akadályozni a szegénység újratermelődését, és javítani kell a társadalmi gazdasági
javakhoz, közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést, valamint erősíteni
kell a társadalmi összetartozást, továbbá a befogadás elérése érdekében hangsúlyos
szerepet kell szánni a szemléletformálásnak.
Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Az NTFS fő beavatkozási területei a gyermek jól-lét, az oktatás-képzés, a
foglalkoztatás, az egészségügy és a lakhatás. Az NTFS helyi (települési) szintű
megvalósítása a helyi esélyegyenlőségi programokon keresztül történik, amelyek
megléte 2013. július 1-jétől a hazai és uniós forrásokhoz jutás alapfeltétele. Ezért
szükségesnek tartjuk a helyi esélyegyenlőségi programok és a megyei elképzelések
összhangjának megteremtését.

A települési esélyegyenlőségi
terveket is a felsorlot
jogszabályok és dokumentumok
szellemiségében kellett
megalkotni, így jelentős eltérés
nem lehet a megyei és települési
tervek között; továbbá a
társadalmasítás során a
települési önkormányzatok nem
jelezték, hogy a helyi
esélyegyenlőségi tervükkel nincs
összhangban a megyei
területfejlesztési koncepció
külön prioritást fogalmaztunk

A fentiek alapján javaslom, hogy a koncepcióban markánsabban jelenjenek meg a
meg a célnak, amit a
hátrányos helyzetű csoportok (egyes megyékben különös hangsúllyal a roma
programozás során - az EU
népesség) helyzetének javításával kapcsolatos tervek, fejlesztések a megyére
tematikus céljainakmegfelelőenl jellemző specifikumok hangsúlyozásával.
tovább kell tervezni

Jelezni kívánom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 75. § (1)
bekezdése értelmében az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok
megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése céljából az Oktatási Hivatal
előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével megyei szintű bontásban
Emberi Erőforrások
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít.
Minisztériuma
Ezen megyei tervdokumentációk a www.oktatas.hu honlapján is megjelentek és még
jelenleg is véleményezhetőek. Kérem, hogy a megyei területfejlesztési koncepció
véglegesítése során az oktatásról szóló részek, ezen megyei oktatási tervek
figyelembevételével készüljenek el.

beépítve 6.6-ba

A Javaslattevő Munkarészben foglaltakról közegészségügyi– és környezetegészségügyi
szempontból megállapítható, hogy Heves megye területfejlesztési koncepciójának
célrendszere-, átfogó stratégiai célkitűzései és horizontális céljai-, valamint a
területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere megfelelőek a megye
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
környezetegészségügyi problémáinak megoldására, azonban kiegészítésként javaslom
a fejlesztési célok közé felvenni véderdők telepítését. Ennek indoka, hogy a
közlekedési és ipari emissziók által okozott levegőszennyezés jelentős mértékben
csökkenthető védőfásításokkal, véderdők telepítésével.

beépítve 3. átfogó célba

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Jelezni kívánom, hogy a helyzetelemzés, helyzetértékelés lényegében nem tartalmaz
szociális társadalmi és ellátási helyzetképet. Két kiragadott szolgáltatás alapvető
jellemzőinek néhány soros leírása véleményem szerint aránytalanul kevés az
elemzésben. Ennek részletesebb megalapozását kívánatosnak tartom.

kiegészítésre került

A világörökségi szempontból jelentős világörökségi terület érintett a megye
területfejlesztési koncepciójában: Hortobágy Nemzeti Park- a Puszta (K-kultúrtáj,
1999). Az egyeztetési anyag igen magas színvonalon, körültekintően és alaposan tárja
fel a Nemzeti Park és világörökségi terület kultúrtáji attribútumait, illetve a
tájszerkezeti, természetvédelmi és kultúrtörténeti egységként tesz javaslatot, fogalmaz
meg fejlesztési stratégiát a világörökségi területre vonatkozóan. Értékesnek és fontosnak
tartjuk a Tisza-tó törvény komplex szabályrendszeréből következtethető vízügyi,
turisztikai, gazdaságfejlesztési, de főleg a környezeti és természetvédelmi és
világörökségi szempontok harmonizációját.
Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy fokozott figyelmet kell fordítani a Hortobágy
világörökségi terület kapcsán érintett négy megye településfejlesztési koncepciójának
megyehatárokon átívelő harmonizációjára a közös világörökségi területtel kapcsolatos
kérdéskörökben.
A felvetett szempont érvényesítése érdekében javaslom közvetlen konzultáció céljából a
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Világörökségi Az egyeztetési anyag megküldve
a Központnak véleményezésre
Titkárságával felvenni a kapcsolatot a tervezőkkel, illetve a megyei döntéshozók
tekintetében.

Heves Megyei
Kormányhiatal

Az SKV-ban szükségesnek tartjuk a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az
amennyiben az SKV
ivóvízellátás szolgáló vízlétesítmények védelme érdekében a vízbázisok hidrogeológiai
szükségesnek tartja kiegészítésre
védőterületein, amennyiben szükséges a terület felhasználási és építési korlátozó
kerül az anyag
szabályok szerepeltetésé, rögzítését.

Kisvárosi
Önkormányzatok
Országos
Érdekszövetsége

Észrevételt nem kíván tenni.

Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium

A koncepció tartalmával egyetértünk.

Nógrád Megyei
Önkormányzat

A koncepció tartalmával egyetértünk.

