
KIHIRDETÉS 
Tisztelt Területfejlesztési Partnerünk! 
 
A Heves Megyei Önkormányzat megkezdte Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójának 
elkészítését, amelynek tervezésébe be kívánja vonni a területfejlesztés érintettjeit és 
szereplőit, a megye területén élő állampolgárokat, a települési önkormányzatokat, a területen 
működő érdekképviseleteket, a térség egyéb területfejlesztési szereplőit – a társadalmi 
szervezeteket és a vállalkozásokat – valamint a véleményezésre jogosult szerveket, 
összefoglalóan a Területfejlesztési Partnereket. 
 
Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója két tervezési ütemben készül. 

• Az elsőben, az előkészítő, helyzetfeltáró és értékelő vizsgálati tervezési fázisban, a 
Területfejlesztési Partnerek térséget érintő elképzeléseinek áttekintése történik. 

• A másodikban, a javaslattevő koncepcióalkotási tervezési fázisban – a helyzetértékelés 
és a jelenlegi kihívások bemutatásának fölhasználásával – a Területfejlesztési 
Partnerek javaslatainak áttekintése, a tényleges tervezési munkába történő bevonása 
történik. 

 
A megyei területfejlesztési koncepció közös megalkotásába, a tervezésbe bevont szakemberek 
mellett a Szakmai Tanácsadó Kerekasztal aktív szereplői is részt vesznek. A Szakmai 
Tanácsadó Kerekasztal résztvevői mindazok a Területfejlesztési Partnerek, akik a térséget 
érintő elképzeléseiket feltárják, javaslataikat, állásfoglalásaikat megküldik, illetve 
konferencián történő szakmai előadás megtartására vállalkoznak, továbbá az írásbeli 
állásfoglalásra, illetve a személyes részvételre felkért szervezetek és intézmények. 
 
Az írásbeli javaslatokat és állásfoglalásokat megküldő Területfejlesztési Partnerek, az írásbeli 
dokumentációikkal vesznek részt a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum munkájában. 
Amennyiben szakmai álláspontjukat, illetve javaslatukat szóban is szeretnék kifejteni, 
lehetőségük van a Területfejlesztési Konferencián történő előadói részvételre, előadásuk 
anyagának előzetes írásbeli megküldésével. A Területfejlesztési Konferenciára a Szakmai 
Tanácsadó Kerekasztal résztvevői meghívást kapnak. 
 
A Partnerségi Terv ütemezése alapján, 2012. október 31.-ig elkészül a helyzetfeltáró és 
értékelő vizsgálati munkarész tervezői verziója, majd 2012. november 14.-ig, a partnerség 
végrehajtásának értékelésével a végleges dokumentációja. A határidőből következően csak a 
2012. október 31.-ig beérkező partneri elképzelések tudnak feldolgozásra és felhasználásra 
kerülni. A végleges dokumentáció továbbtervezésre való alkalmasságát a megyei közgyűlés 
határozattal állapítja meg.  
Az ütemterv alapján, 2013. január 31.-ig készül el a javaslattevő munkarész tervezői verziója, 
a Területfejlesztési Partnerek javaslatainak feldolgozásával. A határidőből következően csak a 
2013. január 15.-ig beérkező partneri javaslatok és állásfoglalások tudnak feldolgozásra és 
felhasználásra kerülni. 
Az elkészült dokumentációval megkezdődik a Területfejlesztési Partnerek és a Véleményezők 
Körének hivatalos megkeresése, a javasolt területfejlesztési koncepció bemutatása és 
véleményezése. Összehívásra kerül a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum, megkeresésre 
kerülnek a Térségi Szakmai Fórumok, és megrendezésre kerül a Területfejlesztési 
Konferencia. 
A javaslatok, vélemények és észrevételek feldolgozását követően, a partnerség 
végrehajtásának értékelésével, 2013. április 12.-ig elkészül Heves Megye Területfejlesztési 
Koncepciójának végleges dokumentációja, amit a megyei közgyűlés rendelettel fogad el. 



 
Kérem továbbra is kövesse figyelemmel a Heves Megyei Önkormányzat honlapját, 
(www.hevesmegye.hu) melyen keresztül folyamatosan tájékozódhat Heves Megye 
Területfejlesztési Koncepciója készítésének állásáról, a területfejlesztési partnerek által 
megküldött elképzelésekről és javaslatokról, a tervezéssel megbízott Egri Eszterházy Károly 
Főiskola által készített dokumentációkról, a szakmai egyeztetések megállapításairól, a 
konferencián elhangzott előadások írásbeli anyagáról. 
 
Várjuk elképzeléseit és javaslatait, amelyet a tfejleszt@hevesmegye.hu email címre, 
mellékletként csatolt doc. illetve pdf. formátumban küldhet meg, illetve amelyet levélben a 
Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 3300 Eger, 
Kossuth L. út 9. számra címezve tudunk fogadni. 
Az email tárgyában, illetve a borítékon kérem, tüntesse fel: 
„203/2012/222 területfejlesztési koncepció” 
 
Eger, 2012. október 10. 
 



SÁVOS ÜTEMTERV 
Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója kihirdetéséhez és Partnerségi Tervéhez. 
 
I. ütem: 
Előkészítő fázis. 

2012 
IX. 

2012 
X. 

2012 
XI. 

2012 
XII. 

2013 
I. 

2013 
II. 

2013 
III. 

2013 
IV. 

Szerződéskötés a 
Tervezővel. 

                                

Adatgyűjtés és 
meghirdetés. 

                                

PARTNEREK 
fejlesztési tervei 

        A Partnerek 2012. 10. 31-ig beérkező fejlesztési 
tervei és elképzelései. 

Tervezői 
dokumentáció. 

                                

Területfejlesztési 
Egyeztetési Fórum. 

                                

Közgyűlési 
határozat: 

                                

II. ütem: 
Javaslattevő fázis. 

2012 
IX. 

2012 
X. 

2012 
XI. 

2012 
XII. 

2013 
I. 

2013 
II. 

2013 
III. 

2013 
IV. 

PARTNEREK 
javaslatai 

                  A Partnerek 2013. 01. 15-ig 
beérkező javaslatai. 

HMTK tervezői 
dokumentáció. 

                                

Területfejlesztési 
Egyeztetési Fórum. 

                                

Térségi Szakmai 
Fórumok. 

                                

Területfejlesztési 
Konferencia. 

                                

Területfejlesztési 
Egyeztetési Fórum. 

                                

Véleményezési 
eljárás. 

                                

HMTK közgyűlési 
elfogadása. 

                                

 
Jelmagyarázat: 
Szerződéskötés, adatgyűjtések, véleményezések, egyeztetések.        
Tervezésre fordítható idő.        
Tervdokumentáció kiegészítésekre, a tervezői válaszokra fordítható idő.        
Feldolgozásra és felhasználásra kerülő partneri vélemények.        
 
Eger, 2012. október 10. 
 


