
 

PARTNERSÉGI TERV 
(elfogadta a Heves Megyei Közgyűlés a 40/2020 (IX.25.) közgyűlési határozatával) 

 

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatához és Heves Megye 

Területfejlesztési Programjának elkészítéséhez kapcsolódóan 

 

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 

Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése alapján a területfejlesztési koncepció és program 

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 és program 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 és programok véleményezésére 

jogosultak körét a Korm. 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 területfejlesztési szereplői és a véleményezésre jogosult 

szervek Heves megyét érintő elképzeléseinek áttekintése; helyzetértékelés és a jelenlegi 

kihívások feltárása; intézkedési javaslatok megfogalmazása; az elkészült anyagok 

véleményezése, mindezek által az érintettek tervezésbe való bevonása. 

 

A partnerség, a partnerségi elv érvényesítésének céljai az alábbiakban foglalhatóak össze: 

 

● egy adott térség vagy ágazat fejlesztési stratégiájának, illetve fejlesztési igényeinek 

részletesebb megismerése; 

● a megvalósítás eredményességének erősítése azáltal, hogy a tervezés teljes életciklusa 

alatt bevonásra kerülnek azok a szereplők, amelyek aktív szerepet játszanak a program 

megvalósításában és a koncepcióban meghatározott célok elérésében; ez lehetővé teszi 

a sokkal összehangoltabb cselekvést, beavatkozást; 

● az intézkedések és beavatkozások megfelelő fókuszálása, hiszen a különböző bevont 

partnerek jobban ismerik térségük valós szükségleteit, és képesek a beavatkozásokat 

azokra a területekre koncentrálni, amelyeken arra leginkább szükség van; 

● további célja még a (elsősorban helyi) fejlesztési kapacitás erősítése a partnerek 

bevonásán és aktív közreműködésén keresztül. 



 

 

A bevonandó célcsoportok: 

 

➢ a jogszabályban megnevezett véleményezésre jogosultak (a Korm. rendelet 18. § (5) 

bekezdése illetve a 10. sz. melléklete alapján) 

 

1. miniszterek  

2. országos önkormányzati érdekszövetségek  

3. az érintett térségi fejlesztési tanácsok  

4. a szomszédos megyei önkormányzatok  

5. az érintett megyei jogú város önkormányzata  

 

mindezeken túl bevonásra kerülnek: 

 

➢ érdekképviseletek, konzultációs fórumok 

➢ területi nemzetiségi önkormányzatok 

➢ gazdasági szektor szereplői, 

➢ társadalmi szervezetek; 

➢ felsőoktatási intézmények; 

➢ történelmi egyházak; 

➢ állampolgárok 

 

 

 

 

 

 

 

A bevonás eszközei és részvételi formái: 

 

A partnerségi terv végrehajtása során elsősorban az elektronikus felületeket, illetve a digitális 

információs csatornákat kell alkalmazni a gyorsabb információcsere és a kialakult járványügyi 

helyzet miatt. Ennek figyelembevételével az egyes tervezési elemekhez/fázisokhoz kapcsolódó 

bevonás tervezett eszközei a következők szerint kerülnek meghatározásra. Az előkészítő 

fázisokban lehetőség szerint a közvetlen megkeresést (elektronikus levél) kell alkalmazni, ahol 

ez nem lehetséges, úgy a www.hevesmegye.hu oldalon szükséges az információkat elhelyezni. 

A véleményezési eljárások során a jogszabály szerint kötelezően bevonandó célcsoportok 

esetén közvetlen elektronikus megkeresést, az egyéb szereplők esetében a honlapon történő 

információközlést kell alkalmazni. 

 

 

Megyei tervezéskoordinációs testület 

A megyei tervezéskoordinációs testületi feladatokat a Heves Megyei Közgyűlés 

Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága látja el, mely az egyes megyei szintű 

tervdokumentumok időközi és végső változatainak szakmai elfogadásáról és a Heves Megyei 

http://www.hevesmegye.hu/


Közgyűlés elé terjesztéséről dönt. A Bizottság eljár mindazon szakmai dokumentumok 

tervezése kapcsán, ahol a megyének közvetlen tervezési kompetenciája van. 

 

 

Területfejlesztési és Koordinációs Munkacsoport 

Létrehozásra kerül a Területfejlesztési és Koordinációs Munkacsoport, amely megszervezi a 

stratégiai tervezési feladatok végrehajtását, valamint ellátja a partnerségi terv végrehajtásának 

adminisztratív, kommunikációs és szervezési feladatait.  

 

● Vezető:     Megyei Közgyűlés Elnöke  

● Szakmai Vezető:    Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottság  

      Elnök 

● Irányító és felügyeletet ellátó: Főjegyző  

● Titkár:     TTO osztályvezetője  

  

A munkacsoport feladatai: 

o Szervezi a stratégiai tervezési feladatok ellátását; 

o Meghatározza a társadalmi konzultáció egyes fázisainak módszereit; 

o Megszervezi és megteremti a társadalmi konzultáció egyes fázisaiban 

alkalmazott módszereinek szervezeti, technikai hátterét; 

o Azonosítja a társadalmi egyeztetés szereplőit; érintettjeit, résztvevőit; 

o Kijelöli a társadalmi egyeztetés időszakát, helyszínét; 

o Biztosítja a társadalmi konzultáció nyilvánosságát; 

o Megtervezi a beérkezett vélemények, kérdések, észrevételek megválaszolásának   

formáját és módját; 

o Összefoglalja és megválaszolja az egyeztetési dokumentumokkal kapcsolatos 

kérdéseket, felvetéseket, hozzászólásokat; 

o Összegzi a társadalmi konzultáció eredményeit. 

 

 

 

Eger, 2020. szeptember 25. 

 

 


