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1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

Rendezvény megnevezése

helye

ideje

szervezője

célközönség

Polgárdi járási egyeztetés

Polgárdi, Városháza

2013. február 21.

Fejér megyei
Önkormányzat
Hivatala

Szakági egyeztetés – Közlekedés

Székesfehérvár, Magyar
Közút Nonprofit Zrt.
Megyei Igazgatóság
Gazdaság Háza – FMKIK
Székház

2013. február 21.

VÁTI NKft.

helyi
polgármesterek,
civilek,
vállalkozók,
egyházi
képviselők
szakértők

2013. február 25.

VÁTI NKft.

szakértők

28 fő

Fejér megyei
Önkormányzat Hivatala
Fejér megyei
Önkormányzat Hivatala

2013. február 26.

VÁTI NKft.

szakértők

8 fő

2013. február 26.

VÁTI NKft.

szakértők

7 fő

Fejér megyei
Kormányhivatal
Sárbogárd, Városháza

2013. február 27.

VÁTI NKft.

szakértők

5 fő

2013. február 27.

Fejér megyei
Önkormányzat
Hivatala

27 fő

Fejér megyei
Kormányhivatal,
Földművelésügyi

2013. február 27.

VÁTI NKft.

helyi
polgármesterek,
civilek,
vállalkozók,
egyházi
képviselők
szakértők

Szakági egyeztetés – Ipar, turizmus,
foglalkoztatás, szakképzés
Szakági egyeztetés – Településfejlesztés,
településrendezés, épített örökség védelme
Szakági egyeztetés – Környezetvédelem,
természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elleni
védelem
Szakági egyeztetés – szociális kérdések
Sárbogárdi járási egyeztetés

Szakági egyeztetés – Mezőgazdaság,
erdőgazdaság, vidékfejlesztés

rendezvényen
résztvevők száma
41 fő

8 fő

12 fő

Enyingi járási egyeztetés

Igazgatóság
Enying, Művelődési Ház

2013. március 6.

Fejér megyei
Önkormányzat
Hivatala

Dunaújvárosi járási egyeztetés

Dunaújváros, Városháza

2013. március 7.

Fejér megyei
Önkormányzat
Hivatala

Martonvásári járási egyeztetés

Martonvásár, Városháza

2013. március 8.

Fejér megyei
Önkormányzat
Hivatala

Móri járási egyeztetés

Mór, Városháza

2013. március 13.

Fejér megyei
Önkormányzat
Hivatala

Gárdonyi járási egyeztetés

Gárdony, Városháza

2013. március 13.

Fejér megyei
Önkormányzat
Hivatala

Bicskei járási egyeztetés

Bicske, Művelődési ház

2013. március 20.

Fejér megyei
Önkormányzat

helyi
polgármesterek,
civilek,
vállalkozók,
egyházi
képviselők
helyi
polgármesterek,
civilek,
vállalkozók,
egyházi
képviselők
helyi
polgármesterek,
civilek,
vállalkozók,
egyházi
képviselők
helyi
polgármesterek,
civilek,
vállalkozók,
egyházi
képviselők
helyi
polgármesterek,
civilek,
vállalkozók,
egyházi
képviselők
helyi
polgármesterek,

27 fő

31 fő

30 fő

24 fő

31 fő

19 fő

Hivatala

Fejér megye területfejlesztési koncepció
fejlesztési céljait meghatározó munkaülése

Székesfehérvár, Fejér
megyei Önkormányzat
Hivatala

2013. március 26.

Fejér megyei
Önkormányzat
Hivatala

Székesfehérvári járási egyeztetés

Székesfehérvár, Fejér
megyei Önkormányzat

2013. március 27.

Fejér megyei
Önkormányzat
Hivatala

Szakági egyeztetés – Oktatás, szociális ellátás,
gyermekvédelem

Fejér megyei
Önkormányzat Hivatala

2013. március 27.

Mahlerné
Köfner Anikó

civilek,
vállalkozók,
egyházi
képviselők
szakági szakértők,
városok
polgármesterei,
civil szervezetek
képviselői
helyi
polgármesterek,
civilek,
vállalkozók,
egyházi
képviselők
szakértők

27 fő

36 fő

13 fő

2. melléklet: Járási egyeztetések

Polgárdi járási egyeztetés

MEGHÍVÓ

A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként tisztelettel meghívom Önt a

„Járási konzultáció a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról”
című rendezvényre.

Helyszín: Polgárdi Városháza, Házasságkötő terem
Időpont: 2013. február 21., 13óra

A megyei területfejlesztési koncepció a megyei társadalom egészének szól, beleértve a közszféra és a
gazdaság szereplőit, a társadalmi szervezeteket, a polgárokat. Ennek érdekében a koncepció
elkészítése során szeretnénk minél szélesebb körben bevonni az érintetteket.
A koncepció készítésének első lépéseként egy konzultációs sorozatot indítunk, amely során az összes
járás, illetve szakág képviselőivel szervezünk egyeztető fórumokat. Kérem, részvételével tisztelje meg
fórumunkat, véleményének kifejtésével, javaslataival segítse munkánkat. A helyszínen kérdőíves
felmérést is végzünk, melynek eredménye beépül a végleges koncepcióba.
A program:
1. Nyikos László, Polgárdi város polgármesterének köszöntője
2. Törő Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat elnökének előadása
3. A 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszak keretfeltételei előadó: Magócs Krisztina
(Váti NKft)
4. A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítésének menete, eddigi eredmények
bemutatása, további feladatok ismertetése előadó: Vaszócsik Vilja (Váti NKft)
5. Vitafórum a megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatban, elvárások, javaslatok
egyeztetése szakmai moderátor: Balsay István

Székesfehérvár, 2013. február 13.
Tisztelettel:
Törő Gábor

EMLÉKEZTETŐ

A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítése kapcsán a Polgárdi járásban
megrendezett területi konzultációról
Helyszín: Polgárdi polgármesteri hivatal házasságkötő terme
Időpont: 2013. február 21. 13 óra
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az egyeztetés moderátora: Balsay István területfejlesztési szakértő
A járási egyeztetésen a vendéglátó Polgárdi polgármestere, Nyikos László köszöntötte az
egybegyűlteket. Bevezető beszédet mondott a Fejér megyei közgyűlés elnöke, Törő Gábor,
aki tájékoztatta a jelenlévőket a megye új, területfejlesztési feladatairól, a tervezés
menetéről, az EU 2014-2020 pénzügyi időszakra vonatkozó 11 tematikus célterületéről,
valamint a járás településeinek fejlesztési irányairól.
A VÁTI tervezői Magócs Krisztina és Vaszócsik Vilja prezentációjukban bemutatták a 20142020-as Európai Uniós támogatási időszak keretfeltételeit, valamint a Fejér megye
területfejlesztési koncepciójának 2013 évi feladatait, továbbá azok illeszkedését a hazai és
uniós tervezésbe.
Nyikos László, Polgárdi polgármester:










Polgárdi, a 2. legalacsonyabb adóbevételű városként, azért nem lehet ÖNHIKIs, mert területén
valósult meg a – több települést is érintő – hulladékprojekt.
A település vasútállomása valamikor az érdi után a legforgalmasabb volt, most halott. Az M7
autópálya és a 7. sz. főút áthalad Polgárdin, nincs sem ipari park, sem kereskedelmi övezet, nem
sikerült elérni a kiemelt logisztikai szerepet sem. Nincs komoly ipar, bevétel, munkahely a
járásban, csak lakótelepülések, ahol szolgáltatásokat, kényelmi, valamint közlekedési
fejlesztéseket lehetne megvalósítani.
Szükség lenne a működés racionalizálására, az olcsóbb működést elősegítő fejlesztésekre,
azonban ezek megvalósításához is pályázati önrész kell. Az energiacsökkentés gátja, hogy annyira
szegények, hogy még spórolni sem tudnak. Csak a kiadásaikat tudják csökkenteni a bevételek
növelése helyett. A kevés adóbevétel miatt a működési költségek levonása után nem marad pénz
kátyúzásra sem.
Sajnos az elmúlt időszakban a Városháza kialakítására elnyert pályázat és az azóta is meglévő
adósság sok fejlesztési lehetőséget elzárt a város elől.
A szennyvíztisztító 110%-on működik, bővíteni kellene.
Székesfehérvár közelsége miatt elsődleges feladat lenne a vonzó lakókörnyezet kialakítása, a
közösség építés, de sajnos Polgárdi már nem indulhat esélyesként ezeken a pályázatokon
(közösségi terek kialakítása, városrehabilitáció).
Hosszú távon a bevételnövelést segíthetné a Lepsényi pályaudvar teherkapacitásának növelése,
Polgárdin ipartelepek kialakítása, az autópálya lehajtó előnyét kihasználva Polgárdi logisztikai és
ipari park kialakítása.

Kutai Tibor – MNV Hálózat földművelésügyi referens:


2013. február elsejével alakultak,
munkacsoport létrehozását javasolja.

segíteni

szeretnének

mindenben.

Vidékfejlesztési

Borján Péter – Kőszárhegy polgármestere:


A településüzemeltetési feladatokat helyi vállalkozásfejlesztésként lehetne felfogni; a
vidékfejlesztési források felhasználásában legyen mód a helyi foglalkoztatás elősegítésére is, ne
csak a mezőgazdasági tevékenység gépesítésére.

Balsay István


A rezsicsökkentés, államosítás könnyítést jelent majd a települések üzemeltetésében. Az
elmaradott térségek uniós támogatásintenzitása 75% helyett 85% lesz.

Dr. Csiák Henriett, a Járási Hivatal vezetője


A járásban a legfontosabb a közösségi közlekedés fejlesztése, mivel néhány településből nehéz a
bejutás a járásközpontba. Ősztől beindul a kormányablak, amelynek elérése érdekében sűrűbb
járatok szükségesek. További probléma, hogy Jenőből csak Székesfehérváron keresztül lehet
bejutni a rossz útviszonyok miatt, pedig a Jenő-Polgárdi távolság csak 5 km, míg az utóbbi 40 km.
Szükséges Mezőszentgyörgy közvetlen rákapcsolása a 7-es útra, ami 1,5 km.

Végül a tervezők felhívták a résztvevők figyelmét, hogy a további észrevételeket, kérdéseket
szívesen fogadják, elektronikus úton is.

Törő Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat elnökének előadása
Tisztelt Meghívottak!
A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció elkészítése kapcsán jöttünk most össze, hogy egyrészt számot
adjunk az eddig elkészült munkáról, másrészt a legérdekeltebbek, a járásban lakók és az ő képviselőik
területfejlesztési igényeit felmérjük, hogy mindezen információkat beépíthessük a kidolgozandó anyagba.
Hol tart most Magyarország?
1. Kiemelt feladat, hogy eredményesen befejezzük a 2007-2013 közötti programot
2. Átalakul a magyar állam, ezen belül a tervezés, önkormányzati rendszer, finanszírozás egyaránt. Az EU-s
fejlesztésekre szánt 8600 milliárd Forintból eddig annak csak 50%-át használtuk fel.
3. Miniszterelnök úr Brüsszelben folytatott tárgyalásokat, hogy az eddigi támogatási összegek ne
csökkenjenek Magyarország esetében.
Előreláthatólag a 2014-2020 között EU-s támogatások 60%-át a kis- és középvállalkozások kapják.
Hol tart most Fejér megye?
1. A megye feladatai: települési rendezési terv, területfejlesztési koncepció és program elkészítése. Ennek
keretén belül a koncepció értékelő-elemző vizsgálatát elkészítettük. Azért jöttünk ma össze, hogy minden
település igényét felmérjük, és ennek nyomán azokat beillesszük a koncepcióba, majd a programba.
2. Kevesebb operatív program lesz (az egyik Közép-Magyarországot, a másik pedig a megyéket foglalja
magába, ez utóbbiak az összes támogatás 14%-át kapják)
Legfontosabb feladataink a megyében:
Fejér megye legnagyobb problémája, hogy a területén több hátrányos helyzetű település található,
melyeken alacsony a foglalkoztatottság. Ennek változtatása érdekében tárgyalások folynak a Kormánnyal,
hogy a nagyprojektek révén integrált beruházások segítsék elő ezen probléma orvoslását. A gazdasági
potenciál hasznosulásának elengedhetetlen összetevője a hazai és külföldi vállalkozások letelepedése a
megyében.
Ugyanakkor a népességre, az anyagi forrásokra a főváros és agglomerációja jelentős elszívó hatást gyakorol,
melynek csökkentése szintén kiemelt feladatunkat képezi. Helyre kell állítani a vidék népességmegtartó
képességét. Ennek megvalósítása során nagy hangsúlyt kell fektetni a helyi termékek népszerűsítésére.
Függetleníteni kell a megújuló energiaforrásokat. (bioenergia, szélenergia, napenergia)
A megye tranzit szerepének – ezen a közösségi közlekedés folyamatos térvesztésének - káros hatásait
igyekszünk mérsékelni. Ezzel összefüggésben a közbiztonság sokat javult, de még rengeteg a teendő ezen a
téren is.
Gazdag kulturális örökség, összefüggő erdőterületek, védett természeti és táji értékek alapozzák meg a
megye turizmusát. Ezek megfelelő hasznosítását akadályozza a ráépülő szolgáltatási rendszer alacsony
színvonala, amelyen feltétlenül változtatni kell.
Magasak a közműszolgáltatások árai, ezeket csökkenteni kell, melynek érdekében a kormányzat minden
tőle telhetőt megtesz.
Az EU 2014-2020 kohéziós időszakának tematikus célterületeit a továbbiakban is szem előtt kell tartani:
1.
Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése
2.
Információs és kommunikációs technológiákhoz hozzáférés és minőségfejlesztés
3.
Kkv-k, agrár- és halászati szektor versenyképességének fejlesztése, vízkultúrák támogatása
4.
Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás elősegítése
5.
A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése, kockázatkezelés, megelőzés
6.
Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése
7.
Fenntartható közlekedés terjesztése, szűk keresztmetszetek feloldása
8.
A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása
9.
A társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni harc

10.
11.

Befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba
Intézményi kapacitások fejlesztése és hatékony közigazgatás

Ezen EU-s célterületekhez igazítottuk a 7 megyei fejlesztési irányt.
1.
Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása
2.
Hálózati együttműködések fejlesztése
3.
Természeti és kulturális értékek megőrzése
4.
Természeti erőforrások védelme
5.
Versenyképes vállalatok támogatása
6.
Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
7.
Befektetés az emberekbe
Hol tart most a járás területfejlesztése?
Az ezt biztosító nagyprojektek közül a térséget érintők a következők:
Mivel az M8 gyorsforgalmi út kiépítése későbbre programozott, szükséges a fejlesztési pólusokhoz
kapcsolódó másodrendű utak közösségi közlekedésre alkalmassá tétele, amely elősegíti a foglalkoztatást és
a közösségi szolgáltatások igénybevételét (kórház, közigazgatás). Az M8 megépítése esetén a térség
kapcsolódhat a Győr – Mór – Székesfehérvár – Dunaújváros – Kecskemét ipari-logisztikai klaszterhez.
Fejér megye központi fekvésénél fogva érdekelt abban, hogy a közlekedési rendszer nagymértékben segítse
elő a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás bővülését és a közösségi közszolgáltatások elérhetőségét. Fejér
megye területfejlesztési koncepciójában meghatározó szerepet jelöltünk meg a következőknek:
A Budapest – Velencei-tó – Székesfehérvár – Boba vasúti főtengely, valamint intermodális
csomópontok, köztük a Velencei-tó és Székesfehérvár vasúti, közúti termináljainak kialakítását, amely
nemcsak Közép-Dunántúl számára hoz jelentős változást, hanem meghatározó szereppel bír az egyre
bővülő Budapest agglomeráció elővárosi közlekedésében is. A Velencei-tó üdülőkörzet, a Váli-völgy, mint a
pihenés és rekreáció szigete felértékelődik.
Közép-Dunántúlon a Fehérvár-Börgönd reptér kialakításával teljessé válhat egy Budapest közeli
légiforgalmi kikötő.
Az európai, az országos és a térségi kerékpárút hálózat fejlődésnek indult. A Velencei-tó és Székesfehérvár
bekapcsolásával a Budapest – Velencei-tó – Székesfehérvár – Balaton kerékpárút ütemes kialakításában
érdekeltek vagyunk. A rekreációs és szabadidő központok nagy látogatottságú, kulturális és pihenő helyek
hálózatba történő bekapcsolásán túl gondolnunk kell a Balatont és a Velencei-tavat kerékpáron
megközelíteni kívánók igényének kielégítésére.

Kiemelt feladat a jó minőségű ivóvíz megfelelő áron való biztosítása. Ehhez elengedhetetlen az EU által
határidőre előírt szennyvízgyűjtő, tisztító és kezelő programok kiteljesítése, valamint az arzén- és
ammóniatartalmú vizek mentesítése (ez Fejér megyében 5, illetve 8 települést érint).
Fontosnak ítélem meg a több éve jelentős csapadékhiánnyal küszködő területek talajvízszintjének és
vízpótlásának víz keretirányelvekkel megegyező irányított rendezését; országos és megyei vízvisszatartási
program és terv kialakítását az Országos Területfejlesztési Koncepció, illetve a megyei szerkezeti terv és
szabályozás alapján (pl. kistározók, halastavak, vízjogi engedélyének felülvizsgálata, öntözővíz szolgáltatás)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A fentiek megvalósítása érdekében rendkívül fontos a megyei önkormányzat részéről az országos és
területi kormányhivatalokkal, vízgazdálkodási szervezetekkel, környezet- és természetvédelmi
hatóságokkal, víz- és szennyvíz szolgáltatókkal, agrárvállalkozásokkal való eredményes együttműködés,
melyért a magam részéről a lehetőségek szerint mindent megteszek.

Ebből adódóan a térség településeinek fejlesztéseinél elsősorban azokat kívánom és tudom támogatni,
amelyek kapcsolódnak az előzőekben említett nagyprojektekhez, témakörökhöz, valamint elősegítik az
egyes települések közös rendszerekben való együttműködését, különösen a hátrányos helyzetű települések
felzárkóztatását. Közös célunk, hogy a térség biztosítsa az itt lakók jobb életminőségét, magasabb
színvonalú közmű-szolgáltatási ellátottságát, amely együttesen biztosítja annak népességmegtartó erejét.
Nádasdladány előtt kiemelt fejlesztésként áll az energiafelhasználás csökkentése, a véges energiahordozókészlet kímélése, valamint a környezeti terhelés és a klímaváltozás miatt a községi közintézmények
hővédelmének javítása. Az önkormányzat fontos feladatnak látja a burkolatú utak, minőségének
feljavítását.
Jenő esetében elsősorban a következő elképzelések kerültek be a térség fejlesztési terveibe:
 Fenntartható agrárgazdaság, helyi termékek előállítása és promóciója, hátrányos helyzetű
térségek felzárkóztatása
 Biogazdálkodás, megújuló energia hasznosítása
 Épített és természeti örökség megőrzése, falufejlesztés, Turizmus
 Általános vállalkozásösztönzés, helyi vállalkozások hálózatosodásának támogatása.
 Közösségi közlekedés fejlesztése
 Szabadidős szolgáltatások (sport, rekreáció, szórakozás) térségi fejlesztése
Kőszárhegy problémája nem a fejlődés dinamizálása, hanem a fejlődés fenntarthatóságának a biztosítása.
 Rövid távon - teljes közművesítéssel, korszerűsített belső közlekedési hálózattal, hiánytalan
alapellátási intézmény és szolgáltató rendszerrel rendelkező település létrehozása.
 Közép távon - fejlett közszolgáltatások, ezen belül komplex életmód szolgáltatások
(rekreációs, szabadidő, sport, kultúra, közösségi lét, stb.) megvalósítása, környezeti
problémák megoldása
 Hosszú távon - a 7-es főút átkelési szakaszának a településen kívül helyezésével megnyílik a
lehetősége a belső (történelmi) magnak a komplex rehabilitációjára, ahol sokszínű
szolgáltatási intézményrendszer települhet, számos közösségi tér alakulhat ki, amely
befektetésvonzó adottságokkal egészül ki.
Polgárdin a legfontosabb feladatok:
 belső vízelvezetés kiépítése
 belterületi burkolatok megerősítése
 piactér területének kialakítása
 új rendőrőrs épületének megvalósítása
Fülén meghatározó az épített örökség, különösen a középkori templom, a néprajzi ház esete és a népi
építészeti emlékek megőrzése, valamint a hagyományos építészeti elemek felhasználása új építkezéseknél.
Mezőszentgyörgyön hasznos feladatnak tartják a sportélet fellendítésével a lakosság érdeklődésének
felkeltését.
Lepsény intézményfejlesztési elképzelései között kiemelkedő szerepet jelent a közintézmény-hálózatának
felújítása (óvoda és konyha, művelődési ház és könyvtár, orvosi rendelők), valamint bölcsőde kialakítása.
További feladat a mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése.
Kislángon fontos feladat a művelődési ház feladatainak szélesítése, ideértve a kapcsolódó rendezvények
szervezését, különös tekintettel a település hagyományosan és rendszeresen megtartandó
megemlékezéseit, valamint a nyilvános könyvtári feladatok között a meglevő könyv és egyéb információs
állomány gondozása. (A kiemelt szerepet szánva a Tájház rendeltetésének, mely a helyi helytörténet
hagyományok és helytörténeti eszközök, tárgyak felkutatását, rendszerezését, gondozását oldja meg.)
Mátyásdomb legfontosabb fejlesztési elképzelése a település szennyvízhálózatának kiépítése az ATEV gyár
önálló szennyvíztisztítójával, melyhez a tervek aktualizálása és az önerő előteremtése szükséges.
Tisztelt Hallgatóim!

Azzal kezdtem mondanivalómat, hogy a területfejlesztés nem cél, hanem eszköz. Ez akkor hatékony, ha a
közös munkában résztvevők céljai, törekvései, iránya erősítik egymást. A célok hatékonyabb elérése
érdekében szeretném felajánlani Fejér Megye Önkormányzatának partnerségét. A Fejér Megyei Közgyűlés
területfejlesztési és településrendezési, vidékfejlesztési és koordinációs feladataiban való részvételét egy
folyamatnak fogom fel. Elsődleges számomra az itt élő emberek életminőségének javítása, boldogulásuk
elősegítése. A területpolitika ehhez különböző eszközöket nyújt. Az aktívabb megyepolitikában a városokkal
és településekkel való együttgondolkodásban, a hátrányos helyzetű és már fejlődésnek indult térségek
programjainak összefogásában számtalan feltáratlan lehetőséget látok. A partnerség, az együttműködés a
gazdaság szereplőivel, a nemzeti Kormánnyal, az országgyűlési képviselőkkel, az egyházakkal és a civil
szervezetekkel, a járásokkal és LEADER csoportokkal számomra alapvető fontosságú.

A 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszak
keretfeltételei
Magócs Krisztina
Járási konzultáció a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról
Polgárdi járás
2013.02.21.

A Közösségi Stratégiai Keret és a Partnerségi Szerződés
– Cél: alapok közötti jobb koordináció, szinergia;
– KSK, „segítő koordináció EU szinten”;
– PM, „segítő koordináció nemzeti szinten” (kül. politikák hazai összehangolása,
sablon már elkészült);
Stratégiai megközelítés erősítése
– Az EU 2020 11 tematikus céljára reflektáló OP-specifikus prioritások,
kulcstevékenységek és azok teljesülését jelző számszerűsített célértékek;
– Rugalmasabb kapcsolat az intézkedések, intézkedés kombinációk, célok és
prioritások között;
Integrált megközelítés erősítése:
– Helyi fejlesztési programok több forrásból történő finanszírozásának lehetősége;
– Projektek több forrásból történő finanszírozásának lehetősége;
– Tematikus alprogramok lehetősége;
– Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztések (CLLD)
– Integrált Területi Beruházások;
Új keretek
– Ex-ante feltételek (≠ ex-ante értékelés, );
– Makroökonómiai feltételek (Nemzeti Reform Program);
– Teljesítményértékelés a mérföldkövek és az ex-ante feltételek alapján;
– 5% teljesítmény tartalék (sikeres programok EU szinten, felhasználás 2019-ben);

Partnerségi Szerződés tartalmi követelményei
•
•
•
•
•

•

•

•

Helyzetelemzés a 11 tematikus cél és kulcstevékenység szerint
Tematikus célonként és alaponként a fő elérendő célok összegzése
Források allokációja tematikus célonként és alaponként (mennyi megy ebből klímaváltozásra)
Alapok programok szerinti és éves felosztása
Az integrált megközelítés megvalósításának módja a KSK alapokból finanszírozott területi
fejlesztésekben
• nemzeti és régiós szintű mechanizmusok a KSK alapok és egyéb források koordinált
felhasználására
• az integrált megközelítés megvalósításának módja a KFK alapokból finanszírozott városi,
vidéki, part-menti és halászati, vagy egyéb specifikum által meghatározható térségekben,
különös tekintettel a 28-as (közösség által irányított helyi fejlesztés), 29-es (helyi
fejlesztési stratégiák) és 99-es (integrált területi beruházások) cikkelyre
Az integrált megközelítés megvalósításának leírása a szegénységgel, diszkrimináció vagy
kirekesztés kockázatával leginkább veszélyeztetett csoportokkal legsúlyosabban érintett
földrajzi területek specifikus szükségleteinek kielégítésére
– Szegénységgel vagy diszkriminációval leginkább sújtott földrajzi területek lehatárolása
(szegénység térképek)
– Az egyes alapok szerepének és hozzájárulásának összegzése (cél, program, prioritás,
célérték, indikatív költségvetés)
Az eredményes végrehajtást biztosító rendelkezések
– A programok megvalósítási kereteinek szintézise
– A programok és KSK alapok konzisztens felhasználását biztosító módszerek és
mechanizmusok leírása
– Programonkénti mérföldkövek és célértékek összevont táblázata
– Az ex-ante feltételek teljesítése (általános és alap-specifikus)
A hatékony végrehajtást biztosító rendelkezések

A vidékfejlesztés új keretei
Európa 2020 stratégia
Közös Stratégiai Keret (KSK)
– amely lefedi az EMVAt, ETHAt, ERFAt, ESZAt és KAt és amely 11 közös tematikus célon keresztül reflektál az EU 2020-ra,
Ezek a célok az egyes alapok keretében meghatározott kulcs akciók által teljesülnek.

Partnerségi Szerződés
– nemzeti dokumentum, amely definiálja az alapok felhasználását az EU 2020 stratégiai célok teljesülése érdekében

Prioritások

Vidékfejlesztési
politika: EMVA
Tudásátadás
és az innováció
előmozdítása
a mezőgazdaságban,
az erdészetben és a
vidéki térségekben

A többi KSK Alap
(ERFA, ESZA, KA, ETHA)

Innováció, környezet és klímaváltozás mint horizontális célok
A
Az erőforrás-hatékonyság
mezőgazdaságtól
előmozdítása,
A versenyképesség és Az élelmiszerlánc
Társadalmi befogadás
és erdészettől
alacsony
CO2
életképesség
előmozdítása,
szervezésének és
függő
kibocsátású
és
az
fokozása a
a szegénység
kockázatkezelésének a ökoszisztémák
éghajlatváltozás
mezőgazdasági
csökkentése
és a
mezőgazdaság terén
hatásaihoz
állapotának
termelés
gazdaság
történő
alkalmazkodni képes
helyreállítása,
valamennyi típusa
fejlesztése a
előremozdítása
gazdaság irányába
megőrzése,
esetében
vidéki
térségekben
történő elmozdulás
javítása
támogatása

Vidékfejlesztési program(ok)
4

Változások az EMVA felhasználásában

•
•
•

•

A szegénység kezelésének szükségessége – új rpioritás
Nincs többé mikrovállalkozások fejlesztése, turizmus és diverzifikáció, mint
fix forrással rendelkező önálló intézkedés.
A vidéki nem mezőgazdasági mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése
és a diverzifikáció közös intézkedésben szerepel a fiatal gazdálkodók
támogatásával, a mg kisüzemek fejlesztésével, a mg kistermelők gazdaság
átruházásával, a mg termelők és háztartásuk tagjainak támogatásával (csak
mikro- és kisvállalkozás). (A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások
fejlesztése (20. cikk)).
Együttműködés: teljesen új intézkedés a mg., élip., és erdészet terén
klaszterfejlesztésre, hálózatépítésre, innováció ösztönzésére. Eszközei:
kísérleti projektek, új termék, folyamat, technológia fejlesztés, közös
munkafolyamatok, közös logisztikai platformok, kapcsolt promóció,
környezetvédelmi gyakorlatok, élelmiszertermelés és energetika, ipar
összekapcsolása, erdőgazdálkodási tervek kidolgozása, HACS-októl eltérő
partnerségek HVS-től eltérő stratégiáinak végrehajtása.

Változások, régi-új eszközök – LEADER-ből CLLD

Ami NEM változik:
•
•

•
•
•
•
•
•

Irányítása az adott közösség szintjén a PPP által történik, ahol egyik érdekcsoport
képviselete sem haladja meg a döntéshozatali szinten a 49%-ot (vállalkozó, civil,
közszféra) - HACS;
A HACS tevékenysége (KSK 30. cikk): a partnerség végzi a kapacitásfejlesztést, a HVS
tervezést, a projektek kiválasztási szempontrendszerének létrehozását, a HVS céljai
megvalósulásának biztosítását, a pályázati lehetőségek közzétételét, a támogatási
kérelmek befogadása és értékelése, a projektkiválasztást és a döntést, a megvalósulás
folyamatos figyelemmel kísérése, térségi animáció.
Területiség;
Integrált, több szektoros;
Innovativitást ösztönző;
Hálózatos működés;
HVS, participatív tervezés;
Előleg nyújtható, ha benne van az OP-ban.

Változások, régi-új eszközök – LEADER-ből CLLD
Közzöség Által Irányított Helyi Fejlesztések (Community Led Local Development)
• A KSK alapján nem vidéki térségek is alkothatnak partnerséget, működhetnek Leader
HACS módjára.
• A HVS-ek megvalósítása több alapból is támogatható;
• „A KSK alapból a helyi fejlesztésre szánt támogatásnak a KSK alapok között
egységesnek és összehangoltnak kell lennie. Ezt többek között a helyi fejlesztési
stratégiák és helyi fejlesztési csoportok összehangolt kapacitásfejlesztése, kiválasztása,
jóváhagyása és finanszírozása révén kell biztosítani” (28. cikk 2.);
• Vezető alap kijelölésének lehetősége, egyes alapok forráselosztásának megállapítása,
végrehajtásért felelős hatóságok szerepkörének megállapítása - a HVS-t kiválasztó
döntéselőkészítő bizottság;
• A fejlesztési források 25%-a fordítható működésre;
• Előkészítés is támogatható (új csoportok felkészítése, kisebb kísérleti projektek,
kapacitásépítés, képzés, hálózatépítés);
• HVS-ben célhierarchia, mérhető (kimutatható) eredményekkel. A megvalósítás és
értékelés hogyanjának leírása. Az összes érintett alapot tartalmazó pénzügyi terv;
• Kiválasztás a HVS minősége alapján;
• Együttműködés támogatható nem vidéki területeken működő partnerségekkel is.

Változások, régi-új eszközök - ITI
Integrált Területi Beruházások (Integrated Territorial Investments)
• Városokra fókuszál (célterület, érintett, városi problémák)
• Több alapból finanszírozható : ERFA, ESZA, KA
• Integrált stratégiák: gazdaság, társadalom, környezet
• Tevékenységcsomag (infrastrukturális fejlesztések, közösségi bevonás, környezeti
választások)
• Tagállam választja ki a köztes szervezetet (lehet több is) az ITBk irányítására és
megvalósításra

Fejér megye Területfejlesztési Koncepciója
2013

Vaszócsik Vilja
területrendező tervező
Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság
Térségi tervezési és területrendezési osztály
1111 Budapest
Budafoki út 59.
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e-mail: vvaszocsik@vati.hu

2013 február 21.
Polgárdi

A megyei területfejlesztési koncepció helye a 2014-2020-as Európai Uniós
támogatási ciklus tervezésében
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A megyei területfejlesztési koncepció helye a 2014-2020-as Európai Uniós
támogatási ciklus tervezésében
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

A kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-2020 között tervezett stratégiai céljait,
prioritásait jelöli ki. Várhatóan 2013 első felében fogadja el az Országgyűlés
Megyei Területfejlesztési Koncepciók
A megye 2030-ra elérni kívánt jövőképét, a 2014-2020 között megvalósítani kívánt stratégiai
céljait rögzítő dokumentum. A megyei önkormányzat határozattal fogadja el.
Ágazati stratégiák

Partnerségi Megállapodás
Az Európai Bizottság és a Kormány közötti egyeztetések lezárását követően kerül aláírásra az
ún. Partnerségi Szerződés, mely rögzíti a 7 éves időszakra vonatkozó célokat és
kötelezettségvállalásokat. A Partnerségi Szerződés keretében vállaltak megvalósítására
vonatkozóan pedig operatív programokat kell kidolgozni.

Operatív programok tervezése
Ágazati és területi programok, amelyek meghatározzák a támogatandó tevékenységek körét

EU kohéziós politika tematikus
célkitűzései (2014-2020)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kutatás, technológiafejlesztés és innováció erősítése;
információs, kommunikációs technológiák hozzáférésének elősegítése, minőségi
javítása;
KKV-k az agrár- és halászati szektor versenyképességének növelése és a
vízkultúrák támogatása
az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való átállás támogatása minden
szektorban;
a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és kockázatmegelőzés és -kezelés
ösztönzése;
környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése;
fenntartható közlekedés megteremtése és a hálózati infrastruktúrák szűk
keresztmetszeteinek feloldása;
foglalkoztatás növelése és munkaerő-piaci mobilitás támogatása;
társadalmi befogadás ösztönzése és szegénység elleni küzdelem;
oktatási beruházások, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás elősegítése;
intézményi kapacitás és hatékony közigazgatás megteremtése.

A Közösségi Stratégiai Keret és a Partnerségi Szerződés
– Cél: alapok közötti jobb koordináció, szinergia;
– KSK, „segítő koordináció EU szinten”;
– PM, „segítő koordináció nemzeti szinten” (kül. politikák hazai
összehangolása, sablon már elkészült);
Stratégiai megközelítés erősítése
– Az EU 2020 11 tematikus céljára reflektáló OP-specifikus prioritások,
kulcstevékenységek és azok teljesülését jelző számszerűsített
célértékek;
– Rugalmasabb kapcsolat az intézkedések, intézkedés kombinációk,
célok és prioritások között;
Integrált megközelítés erősítése:
– Helyi fejlesztési programok több forrásból történő finanszírozásának
lehetősége;
– Projektek több forrásból történő finanszírozásának lehetősége;
– Tematikus alprogramok lehetősége;
– Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztések (CLLD)
– Integrált Területi Beruházások;

Változások, régi-új eszközök – LEADER-ből CLLD
Ami NEM változik:
•

Irányítása az adott közösség szintjén a PPP által történik, ahol egyik érdekcsoport képviselete
sem haladja meg a döntéshozatali szinten a 49%-ot (vállalkozó, civil, közszféra) - HACS; (KSK 30.
cikk): a partnerség végzi a kapacitásfejlesztést, a HVS tervezést, a projektek kiválasztási
szempontrendszerének létrehozását, a HVS céljai megvalósulásának biztosítását, a pályázati
lehetőségek közzétételét, a támogatási kérelmek befogadása és értékelése, a
projektkiválasztást és a döntést, a megvalósulás folyamatos figyelemmel kísérése, térségi
animáció.
• Területiség; Integrált, több szektoros; Innovativitást ösztönző;
• Hálózatos működés; HVS, participatív tervezés;
• Előleg nyújtható, ha benne van az OP-ban.
Közöség Által Irányított Helyi Fejlesztések (Community Led Local Development)
• A KSK alapján nem vidéki térségek is alkothatnak partnerséget.
• „A KSK alapból a helyi fejlesztésre szánt támogatásnak a KSK alapok között egységesnek és
összehangoltnak kell lennie. Ezt többek között a helyi fejlesztési stratégiák és helyi fejlesztési
csoportok összehangolt kapacitásfejlesztése, kiválasztása, jóváhagyása és finanszírozása révén
kell biztosítani” (28. cikk 2.);
• A fejlesztési források 25%-a fordítható működésre; Előkészítés is támogatható (új csoportok
felkészítése, kisebb kísérleti projektek, kapacitásépítés, képzés, hálózatépítés);
• HVS-ben célhierarchia, mérhető (kimutatható) eredményekkel. A megvalósítás és értékelés
hogyanjának leírása. Az összes érintett alapot tartalmazó pénzügyi terv;
• Kiválasztás a HVS minősége alapján;

Változások, régi-új eszközök - ITI
Integrált Területi Beruházások (Integrated Territorial Investments)
• Területi fejlesztési eszköz, amely elősegíti egy területi stratégia
megvalósítását
• Bármilyen összefüggő területi egységre kiterjedhet, amelynek van
integrált területfejlesztési stratégiája. (pl.: régió, funkcionális terület,
egy városi vagy vidéki önkormányzat, agglomerációs terület)
• Több alapból is finanszírozható : ERFA, ESZA, KA, de minimum 2
prioritási tengelyhez, vagy 2 operatív programhoz kell kapcsolódnia
• Integrált stratégiák: gazdaság, társadalom, környezet
• Tagállam választja ki a köztes szervezetet (lehet több is) az ITB-k
irányítására és megvalósításra
• Felülről vezérelt fejlesztések: nemzeti vagy regionális szinten lehet
kialakítani

2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának alapelvei
(1600/2012. (XII. 17.) Kormányhatározat)
•

•
•
•

•
•

•

szem előtt kell tartani az OFTK fejlesztési prioritásait, valamint az Európa 2020 Stratégia
keretében Magyarország által vállalt, a Nemzeti Reform Programban rögzített számszerű
célkitűzéseket is,
a források felhasználásának tervezését integrált módon, valamennyi elérhető fejlesztési forrás
figyelembevételével kell elvégezni, ideértve a vidékfejlesztési forrásokat is,
a fejlesztési forrásokat koncentrált módon, kevés számú fejlesztési
prioritásra összepontosítva kell felhasználni
a 2014–2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források 60 százalékát
közvetlenül gazdaságfejlesztésre kell fordítani, a fennmaradó 40 százalékot pedig a
humánerőforrás-fejlesztés, az infrastruktúrafejlesztés, a környezetvédelem és az
energiahatékonyság célterületek között kell allokálni
a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból elsősorban vissza nem térítendő támogatások
nyújtására kell törekedni, a fejlesztéspolitikai önerő minimalizálása mellett,
a közszférához tartozó kedvezményezettek esetében biztosítani kell, hogy a támogatási
döntések az általános pályázati rendszertől eltérő, egyszerűsített eljárásrend keretében
szülessenek meg,
a 2014–2020 között elérhető források felhasználásának tervezését a területiség elvét
figyelembe véve kell elvégezni, különös tekintettel a területi operatív programok tervezésére,
amely során biztosítani kell a megyék hatékony közreműködését,
Forrás: Magyar közlöny 171. szám

A 2014–2020 közötti európai uniós források
felhasználását biztosító operatív programok szerkezete
Operatív program (indikatív megnevezés)

Forrás

Szakmai tartalom
meghatározásáért első
helyen felelős tárca

Irányító
hatóság
elhelyezése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP
(GINOP)

ERFA

NGM

NGM

Versenyképes Közép-Magyarország OP
(VEKOP)

ERFA

NGM

NGM

Terület- és Településfejlesztési OP
(TOP)

ERFA

NGM

NGM

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP
(IKOP)

ERFA,
KA

NFM

NFM

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP
(KEHOP)

ERFA,
KA

NFM

VM, NFM

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP
(EFOP)

ERFA,
ESZA

EMMI

EMMI

Koordinációs OP
(KOP)

KA

ME

ME

„Vidékfejlesztés, halászat” OP

EMVA,
ETHA

VM

VM, NFM

Polgárdi járás

EMVA támogatások 2007-2011 között

Sárbogárdi járás

Enyingi járás

Dunaújvárosi járás

Martonvásári járás

Móri járás

Gárdonyi járás

Bicskei járás

Székesfehérvári járás

Megyei Területfejlesztési Koncepció tervezése
Fejér megye Területfejlesztési
Koncepció Feltáró-értékelő
vizsgálat

Fejér megye Területfejlesztési
Koncepció

Fejér megye Területfejlesztési
Program

A parcitatív tervezés keretében
megszervezett SWOT
munkaülés
(31 szervezet részvételével)

2012 szeptember 20.

Egyeztetési anyag

2012 szeptember

Írásbeli egyeztetés
(51 írásbeli vélemény)

2012 október-november

Egyeztetett, végleges anyag

2012 december

Megyei konzultációs fórumok
(9 járás, 63 szakági intézmény)

2013 február-március

A részvételi tervezés keretében
megszervezett célpiramis építő
munkaértekezlet

2013 március

Egyeztetési anyag

2013 április

Írásbeli egyeztetés

2013 április-május

Egyeztetett végleges anyag

2013 május- június
2013 június-október?

Célpiramis:
Mindig magasabb
célt valósítunk
meg!

Jövőkép
Átfogó célok (3)

A felsőbb cél
mindig magában
foglalja az alsót!

Stratégiai célok (7)
(Fejlesztési irányok)
Prioritások

Intézkedések

Helyzetelemzés: SWOT
•
•
•

A koncepció alkotás kiindulópontja: a helyzetelemzés rövidített formájaként értelmezhető SWOT elemekből felépített
célpiramis.
Fejér megye területfejlesztési koncepciójának készítésében 2012-ben a tervezők – a társadalmasításban résztvevőkkel
közösen – a SWOT elemek meghatározásáig és az első célszintig: az intézkedések megfogalmazásáig jutottak el.
A következő fázisban a célpiramis további elemeinek, szintén közösségi részvételen alapuló megfogalmazására kerül sor.
A célpiramis kidolgozásának feltétele, hogy az intézkedések szintjén minél szélesebb körű megegyezés szülessen.

Periférikus és vidéki térségek
felzárkóztatása
Vidékgazdaság erősítése, multiplikáló hatás növelése, „vidékfejlesztésiinkubátorházak” kialakítása
Tájhasználat-váltás, mezőgazdaság diverzifikációjának ösztönzése (birtokrendezés,
szabályozás, agrár-környezetgazdálkodási támogatások)
Magas kézimunka igényű gazdálkodási formák támogatása, helyi termékek piacának
erősítése, külső függőség csökkentése, patrióta gazdaság megteremtése
Innovatív foglalkoztatási formák elterjesztése (nők, idősek, megváltozott
munkaképességűek, képzetlenek helyi foglalkoztatása)
Komplex felzárkóztató programok kidolgozása a hátrányos térségekre, partnerségi
együttműködések kialakításával (CLLD)
Roma integrációs program kidolgozása, megvalósítása
Kiemelt programok a hátrányos helyzetű gyerekek oktatására, alternatív oktatási,
nevelési lehetőségek támogatása
Szegénységi programokban dolgozó civilek támogatása

Befektetés az emberekbe
Szakképzés további bővítése, hálózat korszerűsítése
Felnőtt képzések erősítése, a munkavállalók és vállalkozók szakmai ismereteinek
bővítése
Vállalatok és felsőoktatási intézmények partnerségi programjainak ösztönzése,
gyakorlati képzés fejlesztése
Kutatási együttműködések bővítése, kutatói létszám emelése
Közösségi info-kommunikációs hozzáférési lehetőségek biztosítása,
Integrált IKT megoldások alkalmazása: „intelligens városok” e-kormányzása, eközigazgatás fejlesztése, digitális társadalmi befogadás
Info-kommunikációs csatornák bővítése, intézményi és vállalati internetes oldalak
tartalmának bővítése, fejlesztése, interaktivitási lehetőségek kihasználása
Digitális oktatás – képzés – nevelés feltételeinek megteremtése
Egészség- és környezettudatos életmódra nevelés, szemléletformálás
Helyi és kisközösségi identitásfejlesztés, közösségi programok szervezése, helyi
sajátosságok, hagyományokhoz kapcsolódó nevelési programok kialakítása

Természeti és kulturális értékek megőrzése

Természeti erőforrások védelme

Kulturális örökség hasznosítására, funkcióval való megtöltésére vonatkozó stratégia
kialakítása (kastély és kastélypark együttes kezelése, turisztikai hasznosítása)
A hagyományos településrészek és arculat újraélesztése és revitalizációja, új funkcióval
történő hasznosítása (épített örökség fenntartható hasznosítás), közterületek
parkosítása
Természeti és kulturális értékek turisztikai vonzerővé alakítása

Felszín alatti vízkészletek védelme, racionális vízhasználat elterjesztése
Felszíni vízkészletek fenntartható, szabályozott és összehangolt használata
Környezetkímélő, a termőtalaj és vízkészletek védelmét szem előtt tartó
agrárgazdálkodás kialakítása, vegyszer használat csökkentése
Együtt tervezendő térségekre (agglomerálódás) integrált fejlesztési-rendezési tervek és
település-rehabilitációs tervek készítése
Szennyvízkezelés megoldása (alternatív szennyvízkezelés, szennyvíztisztítók
korszerűsítése, rákötési arány növelése)
Bel- és csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése és fenntartása

Versenyképes vállalatok támogatása

Hálózati együttműködések fejlesztése

Nők munkavállalásának elősegítése, alternatív foglalkoztatási formák
elterjesztésével (pl. távmunka, részmunkaidő), családbarát foglalkoztatók
támogatásával, valamint a bölcsődék, óvodák elérhetőségének biztosításával
Vállalkozások innovációs beruházásainak, a technológiai transzfernek és
kutatás-fejlesztésnek ösztönzése
Agrárfeldolgozó hagyományok felélesztése, versenyképes élelmiszeripari
termékek fejlesztése, brand-építés
Termelési és értékesítési szövetkezetek erősítése a versenyképesség javítása
érdekében (piacszerzés, marketing)
E-gazdaságban részt vevő vállalkozások erősítése, IKT innovációk kiemelt
támogatása
Gasztro- és borturizmus fejlesztése, brand-építés, rendezvények fejlesztése

Megyei Konzultációs Fórumok szakmai hátterének biztosítása
Megyei pályázatsegítő információs központok erősítése (projektgenerálás, partnerség
segítése, pályázati segítsége, koordináció)
Közszolgáltatások területi optimalizációja, feladat- és hatáskörhöz illeszkedő
intézményrendszer kialakítása, önkormányzati minimum-szint teljesítése
Civil hálózatépítés és a civil szervezetek támogatása forrásallokációval
Az Európai Duna Stratégiában rejlő turisztikai, kulturális, közlekedési és
környezetvédelmi célkitűzésekhez való megyei kapcsolódás (projektek, kapcsolatépítés)
Vállalkozási klaszterek kialakítása, támogatása – mikro-, kis- és középvállalkozások
beszállító hálózat kialakításának támogatása

Hazai alternatív energia berendezések gyártása
Ipari központok üzemeinek technológiai fejlesztése, korszerűsítése,
telephely-fejlesztések versenyképességének javítása

Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
Energiahatékonyság javítása és a megújuló energia fokozott bevonása az energia ellátásba

Megyei öntözési stratégia kialakítása, korszerű öntöző infrastruktúra kiépítése a vízgyűjtő-gazdálkodási szempontoknak megfelelően
Turisztikai szolgáltatások, marketing fejlesztése
Multimodális logisztikai központok fejlesztése
Kerékpárút-hálózat szabványos fejlesztése és kiszolgáló infrastruktúra kiépítése (kerékpár turizmus, települések közötti kapcsolatok)
Dunai közlekedési folyosó hasznosítása, kikötőfejlesztés
Közforgalmú, közösségi közlekedés elősegítése, feltételeinek javítása, rendszerek összehangolása, intermodális közösségi közlekedési csomópontok kiépítése, egységes tarifarendszer
megszervezése
Fő- és mellékút-hálózat állapotának javítása, hiányzó hálózati elemek (elkerülő szakaszok, összekötő utak, zsáktelepülések) kiépítése
Cégek letelepedésének elősegítése (adókedv., ipari parkok stb.) – foglalkoztatottság növelése
Széles sávú infrastruktúra, többek között passzív széles sávú infrastruktúra létrehozása, fejlesztése és kiterjesztése, ingyenes települési WIFI kapcsolatok létesítése

Köszönöm a figyelmet!

SAJTÓ

Fórum a területfejlesztésről
2013. február 21., 19:10 szerző: V. Varga József forrás: feol.hu
Polgárdi - Járási konzultáció kezdődött tegnap délután a polgárdi járás székhelyén, a városháza
dísztermében a megyei önkormányzat területfejlesztési programjáról.

A megjelenteket Nyikos László polgármester köszöntötte, a területfejlesztési feladatokról és
lehetőségekről Törő Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke tartott vitaindítót. Amint
Balsay István elnöki tanácsadó lapunknak kifejtette: a területfejlesztési koncepció a megyei
társadalom egészének szól, beleértve a közszféra és a gazdaság szereplőit, a társadalmi
szervezeteket, a polgárokat.

Ennek érdekében a megyei koncepció elkészítése során szeretnék minél szélesebb körben
bevonni az érintetteket. A munka során a konzultációs sorozat első lépés, mely során az
összes járás, illetve szakág képviselőivel egyeztető fórumokat szerveznek. A 2014-2020-as
európai uniós támogatási időszak keretfeltételeiről Magócs Krisztina, a Váti vezető tervezője
beszélt, a Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítésének menetét, az eddigi
eredményeket és a további feladatokat Vaszócsik Vilja, a Váti szakmérnöke ismertette.
Megtudtuk: a most készülő megyei területfejlesztési koncepció tartalmazza majd a
területfejlesztési, a vidékfejlesztési, valamint az egyéb szakterületek koncepcionális
elgondolásait. Kiterjed a megye társadalmi, gazdasági és környezeti kérdéseire, a megye
fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra. Számba veszi a gazdasági szereplők,
vállalkozások, civil szervezetek, egyházak és egyéb társadalmi szervezetek felelősségi körébe
tartozó feladatokat és a hosszú távú együttműködés lehetőségeit.
V. Varga József

Sárbogárdi járási egyeztetés

MEGHÍVÓ
A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként tisztelettel meghívom Önt a

„Járási konzultáció a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról”
című rendezvényre.
Helyszín:

Sárbogárd, Hősök tere 2.
Polgármesteri Hivatal Díszterme

Időpont: 2013. február 27. (szerda), 10 óra

A megyei területfejlesztési koncepció a megyei társadalom egészének szól, beleértve a közszféra és a
gazdaság szereplőit, a társadalmi szervezeteket, a polgárokat. Ennek érdekében a koncepció
elkészítése során szeretnénk minél szélesebb körben bevonni az érintetteket.
A koncepció készítésének első lépéseként egy konzultációs sorozatot indítunk, amely során az összes
járás, illetve szakág képviselőivel szervezünk egyeztető fórumokat. Kérem, részvételével tisztelje meg
fórumunkat, véleményének kifejtésével, javaslataival segítse munkánkat. A helyszínen kérdőíves
felmérést is végzünk, melynek eredménye beépül a végleges koncepcióba.
A koncepció feltáró-értékelő vizsgálata Fejér megye honlapján http://www.fejer.hu/fejer-megyeteruletfejlesztesi-koncepcioja címen érhető el.

A program:
1. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármesterének köszöntője
2. Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Önkormányzat alelnökének előadása
3. A 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszak keretfeltételei előadó: Magócs Krisztina
(Váti NKft)
4. A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítésének menete, eddigi eredmények
bemutatása, további feladatok ismertetése előadó: Vaszócsik Vilja (Váti NKft)
5. Vitafórum a megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatban, elvárások, javaslatok
egyeztetése szakmai moderátor: Balsay István

Székesfehérvár, 2013. február 22.
Tisztelettel:
Törő Gábor

EMLÉKEZTETŐ
A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítése kapcsán a Sárbogárdi járásban
megrendezett területi konzultációról
Helyszín: Sárbogárd polgármesteri hivatal
Időpont: 2013. február 27. 10 óra
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az egyeztetés moderátora: Balsay István területfejlesztési szakértő
A járási egyeztetésen a vendéglátó Sárbogárd polgármestere, Dr Sükösd Tamás köszöntötte
az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy a Sárbogárdi járás (kistérség) elindult egy
irányba, az itt lévő települések szeretnének a jövőben is együttműködni, együtt gondolkodni.
Ma még a térségben sok helyen az önkormányzatok a legnagyobb foglalkoztatók, de közös
fellépéssel szeretnének befektetőket vonzani a térségbe.
Bevezető beszédet mondott a Fejér megyei közgyűlés alelnöke, Pleizer Lajos, aki
tájékoztatta a jelenlévőket a megye új, területfejlesztési feladatairól, a tervezés menetéről,
az EU által a 2014-2020 pénzügyi időszakára vonatkozó 11 tematikus célterületéről, valamint
a járás településeinek fejlesztési irányairól. Beszédében kiemelte a Sárbogárdi térségre
jellemző speciális problémákat:





A munkahelyek hiányát, a rossz infrastrukturális állapotokat, a fajlagosan magas közszolgáltatási
díjakat, a megyeszékhely, illetve a főváros elszívó hatását.
A megye déli részén élő cigány kisebbség sokszor kilátástalan helyzetét.
A környezeti problémák közül elsődlegesen az ország legjobb agrárterületein fellépő vízhiányt
kell kezelni, elengedhetetlen egy vízpótlási koncepció kidolgozása.
A legfontosabb feladat a térség népességmegtartó képességének visszaállítása. Ebben fontos
eszköz lehet a helyi termékek fejlesztése, a közösségi közlekedés javítása, az ökológiai és falusi
turizmus lehetőségeinek kihasználása (pl: Sárbogárd – Őrspusztai, Sáregres –Rétimajor).

Varga Gábor a Fejér Megye 06-os számú választókörzetének országgyűlési képviselője, Cece
polgármestere, a Fejér megyei közgyűlés tagja szintén köszöntötte a fórum részvevőit.
Hozzászólásában felhívta a figyelmet a megyei területfejlesztési koncepció, mint tervezési
dokumentum fontosságára. A közös cél, hogy megjelenjenek a dokumentumban a megyei
sajátosságok, ne sablonos anyag szülessen. Ennek érdekében is fontosnak tartja az
egyeztetési fórumok megtartását.
A fejlesztési célok között említette:




a vállalkozói attitűd erősítését,
a Leader kezdeményezések erősítését,
a vidéki gazdaságfejlesztés megalapozását és a megye határán túlnyúló programokban való
fokozott részvételt..

Tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy kezdeményezni fogja a megyei közgyűlésnél a
sárbogárdi és enyingi térség szabad vállalkozási övezetté jelölését.

A VÁTI tervezője Vaszócsik Vilja ismertette a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszak
keretfeltételeit, valamint a Fejér megye területfejlesztési koncepciójának 2013 évi feladatait,
továbbá azok illeszkedését a hazai és uniós tervezésbe. (teljes előadás a mellékletben)
Lendvai Gábor - Kishantos Vidékfejlesztési Központ:









A területfejlesztési koncepció Jövőkép elemének fontosságára hívta fel a figyelmet, a Jövőkép írja
le, hogy mire számíthatunk a jövőben, megfogalmazásakor figyelembe kell venni a 2030-2040
körüli várható globális változásokat.
A veszélyek között szerepel az energiahiány, a vízhiány, az erőforrások hiánya és az
élelmiszerhiány. Ezeket szem előtt tartva kell felkészülnünk a változásokra. Ezért a koncepcióban
elsődleges célként kell megjelölni a fenntarthatóságot.
Vidéki térségek esetében a fenntarthatóság az önállóságot jelenti az ivóvíz, energia és
élelmiszerellátás terén.
Nem tenne jót a térségnek, ha még szorosabban kapcsolódna a budapesti agglomerációhoz, nem
szabad alvó településsé degradálni a járás településeit. Egy élő és viruló vidéket kell
megteremteni. Fontos, hogy a települések rendelkezzenek a természeti erőforrásaikkal.
A termőföld a legfontosabb erőforrásunk, mint azt a vidékfejlesztési stratégia is rögzíti.
Meg kell oldani a Sárvíz kérdését. Ma egyidőben folyik a belvízelvezető rendszer kotrása,
helyreállítása, miközben tározókban próbálunk vizet visszatartani. El kell dönteni, hogy mit
akarunk. A Sárvíz mente természetes víztároló kapacitással rendelkezik, amelyet kihasználva
javíthatók a térségi klimatikus tényezők, biztosítható a termőföldek vízutánpótlása és egyben
megteremthető egy természetvédelmi, kiemelt öko-turisztikai lehetőségeket rejtő terület a
térségben.
Konkrét feladatok:
o a teherszállítás vasútra terelése,
o a Székesfehérvár felé elővárosi vasúti közlekedés megteremtése,
o a Sárvíz mentén vízkormányzási rendszer megtervezése, kiépítése,
o a mezőgazdasági termelésen alapuló ipar fejlesztése.

Árgyelán János – Fejér megyei Önkormányzat:
A települési önkormányzatok szerepét kellene első sorban tisztázni. Kérdés, hogy az
önkormányzat csak irányító, felügyelő feladatot kap, vagy esetleg, mint menedzser,
gazdálkodó, a gazdasági élet szervezője lép fel a településeken. Ez utóbbi sokkal több
lehetőség nyújt a térség fejlesztésére.
Fisher József – Hantos község polgármestere:
Hantos (980 fős település) az elmúlt években számos eredményt ért el. A településnek nincs
adóssága, a költségvetés hosszú évek óta stabil. Sajnos a nagyobb beruházások ennek
ellenére is csak pályázatok segítségével valósíthatók meg.






Fontos feladat a települési ivóvízminőség javítása, megvalósítására már beadták a pályázatot,
megvannak a tervek, jelenleg döntésre várnak. Reményeik szerint a hosszútávon
gazdaságosabban működtethető kútfúrásos megoldást tudják megvalósítani.
A legnagyobb probléma a közúthálózat állapota. A 1025 m-es főútszakasz felújítására lenne
keret.
Hosszú távon szeretnék elérni, hogy az itt élő emberek élhető, biztonságos településen tudjanak
élni.
Meglegyen a megfelelő közösségi közlekedés az ipari parkok felé, hogy tudjanak munkába járni.
Nagyon fontos a településük számára a közösségépítés, a tanfolyamok, képzések helybe hozása,
ezért törekednek egy közösségi / szolgáltató ház kialakítására.




A munkahelyteremtés tekintetében a volt TSZ malom épületébe lehetne vállalkozót csábítani.
Ehhez a tulajdonviszonyok rendezése szükséges.
A Sárvíz turisztikai adottságait növelni lehetne a Velence környékéhez kapcsolódó kerékpárúthálózat kiépítéssel. A kerékpárút kiépítése a napi munkába járást is segítené.

Varga Gábor - Fejér Megye 06-os számú választókörzetének országgyűlési képviselője, Cece
polgármestere, a Fejér megyei közgyűlés tagja:






A turisztika – bár nem elsődleges kitörési pont - a gazdaság diverzifikációjában fontos szerepet
játszhat. A Sárvíz természeti adottsága egy speciális célközönség számára kínál kerékpáros,
ökoturisztikai látványosságokat. E mellett sok lehetőség rejlik a vajtai Erzsébet-táborban, a
hévízfürdőben.
Az értelmiség helyben tartásához elengedhetetlen a jó közlekedési kapcsolatok biztosítása.
A vízgazdálkodási rendszer kiépítése a Sárvíz mentén szükséges, komplex vízgazdálkodási
rendszer tervezése már elindult a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetésével.
A megtermelt szántóföldi termények feldolgozása is fontos, ennek egyik eleme lehet az
állattenyésztés fejlesztése. Sajnos a disznótenyésztés jelentősen visszaesetett a térségben.

Kapocs Egyesület:





A centralizáció, illetve decentralizáció kérdésében nem lehet dönteni, egyik szélsőség sem jó, de
el kell dönteni, merre tartunk. Be kell kapcsolódni az ország vérkeringésébe, de nem szabad alvó,
szellemvárost csinálni Sárbogárdból.
A metropolisz vonzását ellensúlyozni kell az önellátással.
Sárbogárdon nem szabad a multikra várni, jó lenne, ha idejönnének, de erre nincs esély. Ezért
törekedni kell a kistelepülések felzárkóztatására, nagyon fontos az oktatás, képzés.
Sárbogárd rendelkezett értelmiségi elittel, de rájuk hat leginkább az elszívó hatás. Ha maradtak is
a településen az ingázók örülnek, ha hazaérnek, nincs erejük tenni a térségért. Sokat kell tenni a
civileknek, hogy ez megváltozzon, de sajnos nekik is meg kell élni valamiből, így kevés energia
marad. Rendkívül fontos, hogy felrázzuk az embereket.

Mészáros János - plébános:



Az egyház nem tud pályázni az utófinanszírozás miatt.
Jelenleg csak az egyházi épületek felújítására tudtak pályázati forrást szerezni, de szeretnének
aktívabban részt venni a klasszikus egyházi feladatok ellátásában. Szeretnék, ha lehetőség nyílna
számukra is pályázni az oktatás, szociális és egészségügyi ellátás területén is. Emberi erőforrás
fejlesztésbe nagy szerepe van az egyháznak.

Végül a tervezők felhívták a résztvevők figyelmét, hogy a további észrevételeket, kérdéseket
szívesen fogadják, elektronikus úton.

Enyingi járási egyeztetés

MEGHÍVÓ
A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként tisztelettel meghívom Önt a

„Járási konzultáció a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról”
című rendezvényre.
Helyszín:

Enying, Művelődési Ház, Bocskai út 1.

Időpont:

2013. március 6. (szerda), 10 óra

A megyei területfejlesztési koncepció a megyei társadalom egészének szól, beleértve a közszféra és a
gazdaság szereplőit, a társadalmi szervezeteket, a polgárokat. Ennek érdekében a koncepció
elkészítése során szeretnénk minél szélesebb körben bevonni az érintetteket.
A koncepció készítésének első lépéseként egy konzultációs sorozatot indítunk, amely során az összes
járás, illetve szakág képviselőivel szervezünk egyeztető fórumokat. Kérem, részvételével tisztelje meg
fórumunkat, véleményének kifejtésével, javaslataival segítse munkánkat. A helyszínen kérdőíves
felmérést is végzünk, melynek eredménye beépül a végleges koncepcióba.
A koncepció feltáró-értékelő vizsgálata Fejér megye honlapján http://www.fejer.hu/fejer-megyeteruletfejlesztesi-koncepcioja címen érhető el: A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció feltáróértékelő vizsgálatának a beérkezett szakhatósági vélemények, szakmai észrevételek és a további
közreműködők által adott javaslatok alapján javított, kiegészített, végleges dokumentációja (2012.
december).
A program:
1. Pődör Gyula, Enying város polgármesterének köszöntője
2. Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Önkormányzat alelnökének előadása
3. A 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszak keretfeltételei előadó: Magócs Krisztina
(Váti NKft)
4. A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítésének menete, eddigi eredmények
bemutatása, további feladatok ismertetése előadó: Vaszócsik Vilja (Váti NKft)
5. Vitafórum a megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatban, elvárások, javaslatok
egyeztetése szakmai moderátor: Balsay István

Székesfehérvár, 2013. február 28.
Tisztelettel:
Törő Gábor

EMLÉKEZTETŐ

A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítése kapcsán az Enyingi járásban
megrendezett területi konzultációról
Helyszín: Enying, Művelődési Ház
Időpont: 2013. március 6.
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az egyeztetés moderátora: Balsay István területfejlesztési szakértő
Balsay István, tanácsadó – ismertette a munka folyamatát, valamint az országos és uniós
tervezés aktuális állását. Vázolta a megye helyzetét országos összehasonlításban.
Tájékoztatta a jelenlévőket a tervezett kiemelt projektekről:








M8 későbbi ütemben,
együttműködés a Balatonnal (turizmus), Tolna és Somogy megyével (periféria felzárkóztatása),
Szabad vállalkozási övezetbe javasolják (magas munkanélküliség, roma kisebbség és elvándorlás
miatt) a Sárbogárdi és Enyingi kistérségeket. Itt a szakképzés megújítása a munkanélküli fiatalok
számára lehetőség.
Kiváló természeti adottságok, megújuló energia, agrárvállalkozások – helyi termékek, piac,
szolgáltatások fejlesztése.
A regionális fejlesztési tanácsok szerepét a megyék veszik át. Nagyon fontos, hogy minél
eredményesebben fejezzük be a ciklus forrásfelhasználását.
Az ágazati tervek is érintik a térséget: a NIF és az NFM javaslata a 20. jelű vasúti pálya fejlesztése
(vasútállomás, intermodális csomópont). A vízgazdálkodási fejlesztési elképzelés a Séd-Gaja –
víztározó program, elsősorban öntözés, turizmus, halászat fejlesztésére.
Kerékpárutak felülvizsgálata zajlik.

Pödör Gyula, Enying polgármestere:
Köszöntötte a tanácskozás résztvevőit. Hangsúlyozta a területfejlesztési javaslatok
bekerülésének fontosságát a területfejlesztési koncepcióba.
Enying fő javaslatai:










Lobbiznak a szabad vállalkozási zónáért.
Szeretnék, hogy a volt Videoton terület betelepüljön (itt lehetne tudáscentrumot létrehozni).
Nem kerültek be annak idején a Balaton régióba, pedig a turizmusban részt tudnának venni
szezonhosszabbító programokkal – kerékpáros útvonalak, búvárcentrum –itt lehetőség nyílik a
helyi gyermekek úszásoktatására is, szomszédos tavakon a Balatonról kitiltott motoros
vízisportok – jet ski stb.).
A településen a hitelkonszolidáció 65%-os volt, 55 mFt.
Magas AK értékű földjeik vannak, ez lehetőséget nyújt az önellátás felé való elmozdulásra:
gyümölcs- zöldségtermesztés, öntözés fejlesztése, kisüzemi feldolgozás.
A közmunka és a start munkaprogram keretében 120 közmunkást foglalkoztatnak. Oktatási
segítség kellene a fiataloknak a kertek hasznosításában.
A település körül 1700 ha állami földbérletet kell megújítani, amelyen állattartási kötelezettséget
írnak majd elő.
Az Enyingi járásban az orvosi rendelő rossz állapotban van – a tervek készülnek a felújításra vagy
új épület kialakítására.



A Sió csatorna kotrása időszerű feladat.

Plejzer Lajos – megyei közgyűlés alelnöke előadásában kiemelte, hogy 1950 óta tartozik
Fejér megyéhez ez a terület. A pár Sió melletti települést Katangának nevezték. Ezek a régi
OTK szerint szerep nélküli települések voltak.
Jelenleg a helyi elképzelések illesztése történik a megye fejlesztési koncepciójába:









Az Eu-s fejlesztési források lehívásánál új felhasználási struktúrák jelennek meg. A cél, hogy a
források felhasználásnak 60%-a gazdaságfejlesztésre fordítódjon.
Nehéz helyzetben lévő települések vannak, amilyen pl. Ercsi. Sárvíz-völgy rekonstrukció
szükséges (Pét, Fűzfő stb. szennyvize ment le rajta), kármentesítés kell.
További feladat a budapesti agglomeráció elszívó hatásának semlegesítése: fiatalok elmennek,
népességmegtartó intézkedésekre, szakképzések fejlesztésére van szükség. Régen Enyingen volt
gépszerelő, kertészeti szakiskola.
Kitörési pont lehet a helyi termékek előállítása – Fejér termékek program (Vargha Tamás)
folytatása.
Periférikus vidéki térségek felzárkóztatása, amelyhez az önkormányzatok, civilek és vállalkozások
együttműködése szükséges.
A térség elképzelése egy úgynevezett Zöldklaszter létrehozása, amelyben a mezőgazdasági
termelők és feldolgozóipari vállalkozások együttműködnek, alapja a feldolgozó kapacitások,
termelői kultúra értékeinek megőrzése, jó földminőség, tórendszer;
Versenyképes vállalatok támogatása, szabad vállalkozási övezetek kialakítása
Befektetés az emberekbe

A VÁTI tervezője Vaszócsik Vilja ismertette a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszak
keretfeltételeit, valamint a Fejér megye területfejlesztési koncepciójának 2013 évi feladatait,
továbbá azok illeszkedését a hazai és uniós tervezésbe. (teljes előadás a mellékletben)
Pirtyák Zsolt, Lajoskomárom polgármestere
Kiemelni javasolja a felzárkóztatás célkitűzését. Pozitív diszkriminációt kérnek! LEADER
programban kevés pénz volt, 1 településre évi 1 mFt jutott. Fél, hogy a városok elviszik majd
a pénzt. Nem bírják felvenni a versenyt a jobb érdekérvényesítő képességű térségekkel.
Balsay István: Több pályázatot kell beadni, együttműködés javasolt a szomszédos
megyékkel, megélhetést adó szakképzés kell!
Tóth Teréz – MEZŐFÖLD HACS
Egyetért a polgármesterrel, Lajoskomárom sokat nyert. Nem tengelyes, hanem célterületes
pályázati rendszer lesz. A leszakadók kezdenek ébredezni. Örülnek a városok bevonása
lehetőségének. A szubszidiaritás elvének érvényesítése megkívánja a LEADER jelenlegi
szerkezetének megtartását.
Nehéz volt sikeres pályázatokat felkeresni, az utófinanszírozást kevés vállalkozás vállalta.
Ennek ellenére voltak sikeres vállalkozások (munkahely, turizmus stb.). A helyi akciócsoport
számos pályázót, pályázatot segített.
Balsay István: Fejér megye vidékfejlesztési stratégiája készül. Fontos, hogy a vidékfejlesztés
ne csak az egyházi épületek felújítása (homlokzat felújítás helyett műemlékvédelem) legyen.
Fontos a zsáktelepülések felszámolása.

A város nem nyomhatja el a vidéket, mert EU-s előírás, hogy nem haladhatják meg a 49%-ot.
Megyei szinten kell összehívni egy tanácskozást a helyi akciócsoportokkal.
Köő Péter – Mezőkomárom polgármestere – Nem tudnak pályázni az önrész miatt, mert a
működéstől kellene elvenni. Rossz: az önkormányzatoknak 100% nettótámogatás, a
civileknek bruttó. Más, külső cégeket kell így bevonni.
Balsay István:
BM rendelkezik önrész kiegészítő alappal, meg kell pályázni. Nem a LEADER fogja
felzárkóztatni a térséget, azt többféle forrásból kell finanszírozni.
Árgyelán János - megyei önkormányzati képviselő
A tervezett infrastruktúrafejlesztések megvalósulnak ugyan, de nem tudják fenntartani, mert
nincs mellette gazdaság. Multik 2 hét alatt kivonulnak, a helyi mezőgazdaság, feldolgozóipar
itt maradna.
A közösségi tulajdont kell megerősíteni.
Utófinanszírozás sok helyen probléma. Cél, hogy az önerő minél kisebb legyen. Az ötletek
nem jutnak el a pályázatig az adminisztrációs nehézségek miatt, pályázati segítség kell!
Balsay István:
Vállalkozások pályázati rendszere változni fog, megváltozott az önkormányzati rendszer, az
irányító hatóságok bekerülnek a minisztériumok alá. Egyszerűsödni fog a rendszer.
Magyarfalvi Attila – Balatoni Integrációs Kft.
A Balaton komoly felvevő piaca tudna lenni a helyi termékeknek. A megye a Balaton
háttérterülete – együttműködést szeretnének.
Balsay István: Az együttműködéshez a megye javaslatot tett az Enyingi és Siófoki járások
közötti infrastruktúra fejlesztésére.
Pödör Gyula, Enying polgármestere
Mindenki azt hiszi, hogy a városok előnyben vannak az önrész tekintetében. De ez nincs így,
mert náluk magasak az üzemeltetési költségek.
Öntözést a Cinca-patakból lehetne megoldani. A karsztvíz visszapótlódott. Össze lehetne
kapcsolni a fölösleges karsztvizek forrásával.
Többen várják a lehetőséget a befektetésekre a zöldség-gyümölcstermesztés, feldolgozás
területén.

SAJTÓ

Enyingen folytatódott a fórumsorozat a területfejlesztési
koncepcióról
2013. március 07., 08:24 szerző: V. Varga József forrás: feol.hu
Enying - A megyei önkormányzat területfejlesztési programjáról szóló konzultáció tegnap a harmadik
állomásán folytatódott az enyingi járás székhelyén, Enyingen, a művelődési házban.
A fórumon Pirtyák Zsolt lajoskomáromi polgármester a hátrányos helyzetű dél-mezőföldi települések
pozitív diszkriminációját szorgalmazta, Köő Péter, Mezőkomárom első embere a pályázatok
önrészének biztosításához kért segítséget, Tóth Teréz, a Mezőföld Helyi Közösség elnöke pedig arról
beszélt, hogy a vidékfejlesztési döntések maradjanak helyben.

Pődör Gyula, Enying polgármestere örömének adott hangot, hogy ismét mozgás tapasztalható a
szakorvosi rendelő körül. Lehetségessé válhat felújítása vagy netán új készülhet? A területfejlesztési
feladatokról és lehetőségekről Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke tartott vitaindítót.
Kitért egyebek között a dégi Festetics-kastély és parkja revitalizációjára, a várható enyingi
intézményfejlesztésekre, a térség kiváló mezőgazdasági adottságaira.
A megyei területfejlesztési koncepció készítésének menetét, a további feladatokat Vaszócsik Vilja, a
Váti szakmérnöke ismertette, Balsay István elnöki tanácsadó hangsúlyozta, hogy a megyei közgyűlés
támogatja Enying és Sárbogárd, illetve a környező települések szabad vállalkozási övezetbe való
besorolását.

V. Varga József

Dunaújvárosi járási egyeztetés

A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként tisztelettel meghívom Önt a

„Járási konzultáció a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról”
című rendezvényre.
Helyszín:

Dunaújváros, Városháza C. épület Közgyűlési terem, Városháza tér 1-2.

Időpont:

2013. március 7. (csütörtök), 10 óra

A megyei területfejlesztési koncepció a megyei társadalom egészének szól, beleértve a közszféra és a
gazdaság szereplőit, a társadalmi szervezeteket, a polgárokat. Ennek érdekében a koncepció
elkészítése során szeretnénk minél szélesebb körben bevonni az érintetteket.
A koncepció készítésének első lépéseként egy konzultációs sorozatot indítunk, amely során az összes
járás, illetve szakág képviselőivel szervezünk egyeztető fórumokat. Kérem, részvételével tisztelje meg
fórumunkat, véleményének kifejtésével, javaslataival segítse munkánkat. A helyszínen kérdőíves
felmérést is végzünk, melynek eredménye beépül a végleges koncepcióba.
A koncepció feltáró-értékelő vizsgálata Fejér megye honlapján http://www.fejer.hu/fejer-megyeteruletfejlesztesi-koncepcioja címen érhető el: A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció feltáróértékelő vizsgálatának a beérkezett szakhatósági vélemények, szakmai észrevételek és a további
közreműködők által adott javaslatok alapján javított, kiegészített, végleges dokumentációja (2012.
december).
A program:
1. Dr. Ragó Pál, Dunaújváros Megyei Jogú Város alpolgármesterének köszöntője
2. Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Önkormányzat alelnökének előadása
3. A 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszak keretfeltételei előadó: Magócs Krisztina
(Váti NKft)
4. A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítésének menete, eddigi eredmények
bemutatása, további feladatok ismertetése előadó: Vaszócsik Vilja (Váti NKft)
5. Vitafórum a megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatban, elvárások, javaslatok
egyeztetése szakmai moderátor: Balsay István

Székesfehérvár, 2013. március 1.
Tisztelettel:
Törő Gábor

EMLÉKEZTETŐ
A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítése kapcsán a Dunaújvárosi járásban
megrendezett területi konzultációról
Időpont: 2013.03.07.
Helyszín: Dunaújváros, városháza
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az egyeztetés moderátora: Balsay István területfejlesztési szakértő
Balsay István – tanácsadó
Tájékoztatást adott a tervezési folyamatról (uniós, országos, a MTFK állapotáról,
elérhetőségéről, valamint a megye új funkciójáról), a jelenlegi támogatások 85%-a van
lefedve szerződéses állománnyal, a kifizetések pedig 55%-on állnak.
Ismertette a megye kiemelt projektjeit:




Győr-Székesfehérvár-Dunaújváros-Kecskemét-Szolnok integrált tervezési egység – gazdaság és
szakképzés – autóipari klaszter létrehozása;
Duna menti ITI kialakítása;
Dél-Fejér – Észak-Tolna elmaradott térség felzárkóztatása (Dunaújváros kapcsolja be
Sárbogárdot!)

Dunaújváros alpolgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Felhívta a figyelmet, hogy Dunaújvárosban az elmúlt
támogatási ciklusban több mint 1 mrd Ft feletti beruházás valósult meg. A tanácskozás
mostani célja a 2014-2020 közötti fejlesztési elképzelések feltárása, amelyhez eredményes
munkát kívánt.
Plejzer Lajos – megyei közgyűlés alelnöke – Ez a Fejér megyei területfejlesztési koncepció
járási egyeztetései közül a 4. helyszín. Az összejövetelek első eredménye, hogy a Fejér
megyei közgyűlés határozatot hozott a 2 elmaradott kistérség – Sárbogárdi és Enyingi ügyében, hogy kezdeményezzék a kormánynál a szabad vállalkozási zónába sorolásukat.
Legfontosabb feladat a mostani támogatási időszak sikeres befejezése. Magyarország az
Európai Unióval folytatott tárgyalásokon eredményes volt, a várható források 60%-át a
kormány gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani, elsősorban KKV-k, turizmus fejlesztésére.
Köszöni a VÁTI munkatársainak a kimerítő elemzést, ez az alapja a munkának. A megyék a
következő támogatási időszakban a források 14%-a felett fognak rendelkezni. Sok a
hátrányos település a megyében, magas munkanélküliséggel. A kormánnyal és Tolna
megyével tárgyalások folynak egy országos mentőcsomagról, aminek része lesz a Paksi
atomerőmű bővítése is.
Probléma a megyében, hogy a tranzitterületeken (autópályák mentén) nyáron megnövekszik
a bűnözés.
Növelni kell a vidék népességmegtartó erejét. Ilyen lehetőséget nyújt a már elindult Fejér
termék program, helyi termék program. A Kulcson és Hantoson működő szélenergia
hasznosítás jó példa a megújuló energia hasznosításának növelésére.
Dunaújvárosi főiskola jó alapot adhat a kutatás, innováció fejlesztésének.
Alacsony CO2 kibocsátás program keretében javítani kell a város levegőminőségét.
A megye 7 fejlesztési iránya:


Befektetés az emberekbe








Hálózati együttműködések fejlesztése
Természeti és kulturális értékek megőrzése
Természeti erőforrások védelme
Versenyképes vállalatok támogatása
Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása

A járást érintő megyei nagyprojekt javaslatok:
 Sajnos az M8 fejlesztése későbbre tolódik az országos terv szerint;
 62-es elkerülő: Szabadegyháza, Perkáta;
 Sárbogárd – Dunaújváros út felújítása;
 Elővárosi vasútfejlesztések szükségesek egészen Dunaújvárosig.
Szó esett még a Budapest vasúti elkerülőről, a Duna menti EuroVelo (Limes) kiépítéséről.

A VÁTI tervezője Vaszócsik Vilja prezentációjában ismertette a 2014-2020-as Európai Uniós
támogatási időszak keretfeltételeit, valamint a Fejér megye területfejlesztési koncepciójának
2013 évi feladatait, továbbá azok illeszkedését a hazai és uniós tervezésbe.
Szabó Ferenc – Iváncsa polgármestere








Az iskolafejlesztés 2011-ben befejeződött;
Fontos lenne egy faluház, közösségi ház kialakítása.
Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz szorosan együttműködik a szennyvíztisztító, vasútállomás fejlesztés
tekintetében.
Kerékpárúttal (Cikolai Adony felé, a vasúthoz kapcsolódva) fel lehet tárni a Limest, Duna-ágat
(Natura 2000), ehhez szükséges lenne, hogy az Eurovelo a Duna jobb partján is épüljön ki.
Iváncsa-Pusztaszabolcs 12 db szélerőmű engedélyezési terve megvan, ezt szeretnék
megvalósítani.
A Váli víz öntözési hasznosítását is fejleszteni kell.
Adonnyal közösen iparfejlesztési területet jelöltek ki.

Balsay István
Törekedni kell a kerékpárút hálózatos kiépítésére. A kerékpárút hálózatra közösen kell
pályázni.
Farkas Imre – Előszállás



Elérhetőség javítása szükséges.
Információs csatornák fejlesztése
együttműködésekről).

nagyon

fontos

(pályázatokról,

fejlesztésekről,

Szabó Imre – Dunaújváros főépítésze
Integrált településfejlesztési stratégiára a napokban pályáznak. Az ITB-k megvannak,
egyeztetnek az érintett településekkel.
Nagykarácsony polgármestere
Önerő hiánya a gond, nem tudnak így részt venni a pályázatokban. Nincsenek bevételi
forrásai az önkormányzatoknak.
Rauf Norbert – Daruszentmiklós polgármestere

A település nem tartozik az elmaradott települések közé, de ugyanolyan hátrányokkal
küszködnek, csak nem kapnak segítséget. A foglalkoztatás bővítésében sok lehetőség lenne,
nagyon fontos feladat.
Csányi Kálmán – Pusztaszabolcs polgármestere
Minden agglomeráció szélén fekszik a település. Fontos lenne annak eldöntése, hogy
erősíteni vagy gyengíteni szeretnénk-e a szuburbanizációs folyamatokat. Kérdés, hogy a
vállalkozások, lakosok kitelepülnek-e az agglomerációba, vagy tovább erősítjük a centrum
szerepét.
Pusztaszabolcs vasúti csomópont, Horvátország uniós csatlakozásával nő a szerepe. Most KNy irányú fejlesztési elképzeléseket látni, de fontos lenne az É-D kapcsolatok erősítése is.
Rakonczy Sándor – Híd Dunaújváros és környéke egyesület
A helyzetelemzésben javítandó fejlesztési koncepcióra is ható elemek:







79.o. a Dunaújváros gazdaságánál hiányzik a papírgyártás a felsorolásból.
81.o. turizmus potenciál leírást ki kell egészíteni a római kori látnivalókkal és a szocreál
tanösvénnyel.
120.o. Dunaújvárosi kikötőben Centroport termékkikötő is van a vasmű kikötőjén kívül.
Fejlesztési irányok között meg kell említeni az innovációt segítő intézményrendszert: segítő
szervezetek kellenek, regionális innovációs ügynökségek hálózata jó alapot biztosít ehhez.
Kellenek olyan szereplők, akik ezt hálózatosan összefogják.
211.o. cselekvési területeknél kiegészítendő: Dunaújvárosi közforgalmi kikötő +
multimodáslis logisztikai központ.
ACÉL-HÍD térségfejlesztési program 2010-ben eredményesen zárult. Folytatására készült a
„Nemzeti Együttműködés Térségi Programja Dunaújváros” (NeTéPro), célja az önkormányzati
rendszer és a helyi társadalom megújítása.

Várai Róbert – Baracs polgármestere







A 2500 ha kiváló föld 1/3-a nem a helyieké. Csökken a mezőgazdaság eltartó képessége.
A 15 ha önkormányzati területen elkezdik egy kertészet kialakítását.
Mivel ipart nem tudnak a településre csábítani, ezért a turizmus (Római kori tábor, repülőtér,
Duna part) is kiemelt fejlesztés lehet, de ez önmagában nem elég.
Térségben kell gondolkodni: Dunaföldvártól Ercsiig.
Dunaújváros reptere Baracs közigazgatási területén található.
Duna menti településszövetség jó alapot szolgáltat.

SAJTÓ

Településfejlesztés - A következő hét évről
2013. március 07., 21:43 szerző: Szabó Szabolcs forrás:feol.hu
Dunaújváros - Nagyívű tervek és szigorú realitások találkoztak a megyei területfejlesztési
koncepcióról tartott tájékoztatón csütörtökön. Számos lehetőség nyílik szűkebb régiónk előtt (is).

Járási konzultációt tartottak a Fejér Megyei Önkormányzat készülő területfejlesztési
programjáról csütörtökön Dunaújvárosban. A városháza közgyűlési termében a dunaújvárosi
járásban érintett településvezetők bevonásával mutatták be a koncepció alapját képező
értékelő-elemző vizsgálatot, valamint kértek további javaslatokat a következő hetekben
elkészülő koncepcióhoz. A következő évben lép az új, hétéves támogatási ciklusába az EU,
így az országoknak új fejlesztési koncepciókat kell bemutatniuk. Az országos tervnek
természetesen részei lesznek a Fejér megyei települések elképzelései is. Minderről tegnap
tartottak tájékoztatót, ahol számos fontos kérdésben kaptak tájékoztatást a megjelent
polgármesterek és települési képviselők. Az idén záródó támogatási ciklusban a dunaújvárosi
járásban érintett települések nem teljesítettek rosszul, számos fejlesztés valósult meg, ám a
következő években arra kell törekedni, hogy minden lehetséges forrást lekössenek a helyi
fejlesztésekre értékelt Balsay István, a járási konferencia levezető elnöke. A megyei
területfejlesztési koncepció készítésének menetét és a további feladatokat Vaszócsik Vilja, a
Váti Zrt. szakmérnöke ismertette. Aki elmondta, a dunaújvárosi térség számára legfontosabb
az integrált fejlesztési csomagok kidolgozása.
Szabó Szabolcs

Martonvásári járási egyeztetés

A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként tisztelettel meghívom Önt a

„Járási konzultáció a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról”
című rendezvényre.

Helyszín:

Martonvásár, Városháza Geróts terem, Budai út 13.

Időpont:

2013. március 8. (péntek), 9 óra

A megyei területfejlesztési koncepció a megyei társadalom egészének szól, beleértve a közszféra és a
gazdaság szereplőit, a társadalmi szervezeteket, a polgárokat. Ennek érdekében a koncepció
elkészítése során szeretnénk minél szélesebb körben bevonni az érintetteket.
A koncepció készítésének első lépéseként egy konzultációs sorozatot indítunk, amely során az összes
járás, illetve szakág képviselőivel szervezünk egyeztető fórumokat. Kérem, részvételével tisztelje meg
fórumunkat, véleményének kifejtésével, javaslataival segítse munkánkat. A helyszínen kérdőíves
felmérést is végzünk, melynek eredménye beépül a végleges koncepcióba.
A koncepció feltáró-értékelő vizsgálata Fejér megye honlapján http://www.fejer.hu/fejer-megyeteruletfejlesztesi-koncepcioja címen érhető el: A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció feltáróértékelő vizsgálatának a beérkezett szakhatósági vélemények, szakmai észrevételek és a további
közreműködők által adott javaslatok alapján javított, kiegészített, végleges dokumentációja (2012.
december).
A program:
1. Dr. Szabó Tibor, Martonvásár város polgármesterének köszöntője
2. Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Önkormányzat alelnökének előadása
3. A 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszak keretfeltételei előadó: Magócs Krisztina
(Váti NKft)
4. A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítésének menete, eddigi eredmények
bemutatása, további feladatok ismertetése előadó: Vaszócsik Vilja (Váti NKft)
5. Vitafórum a megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatban, elvárások, javaslatok
egyeztetése szakmai moderátor: Balsay István
Székesfehérvár, 2013. március 1.
Tisztelettel:
Törő Gábor

EMLÉKEZTETŐ
A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítése kapcsán a Martonvásári járásban
megrendezett területi konzultációról
Időpont: 2013. 03. 08.
Helyszín: Martonvásár, polgármesteri hivatal
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az egyeztetés moderátora: Balsay István területfejlesztési szakértő
Balsay István – tanácsadó
Tájékoztatta a jelenlévőket a tervek egymásra épüléséről (OTrT, OFTK, FMTFK). Fő célként
jelölte meg, hogy be kell indítani a gazdaságot, ezért a kkv-kat, építőipart kell pályáztatni.
Mindenki erőfeszítésére szükség van, hogy a 2014-2020-as időszak eredményes legyen.
Figyelni kell a nagyobb tömegmozgásokat (bp-i agglomeráció). A cél, hogy a megye nyerje
vissza a helyét a fejlődésben.
Szabó Tibor Martonvásár polgármestere
Üdvözli a megjelenteket! előadásában hangsúlyozza, hogy Martonvásár különleges járási
székhely. Speciális nem csak azért, mert új járás, hanem Budapest és Székesfehérvár között
van félúton, a mindennapi életben is, nem csak földrajzilag. Gazdaságilag Budapesthez
tartozik, közigazgatásilag Székesfehérvárhoz. A megyehatár itt húzódik. 20-30-40%-os plusz
az uniós forrásokban. Nem nagyon tudtak élni eddig a lehetőségekkel (saját tervezési
potenciál stb.).
Az aktivitást, a helyi identitást erősíteni kell, hogy élni lehessen az új lehetőségekkel.
Plejzer Lajos – megyei közgyűlés alelnöke
Megváltozott a megye szerepe, most koordináló szerepet kapott területfejlesztés,
területrendezés témákban.
2007-2013 lezárása (2015-ig), források lehívása fontos feladat (86 mrd-ból 60% lehíva, 87%
szerződésállománnyal lefedve), de van mit tenni még ebben a témában. Korábbi
elképzelésekhez képest több pénz jut a következő időszakra. Más struktúrában kell elkölteni
(60% gazdaság, 14% területi elosztásban). A megye leszakadó térségei (Sárbogárdi és
Enyingi) mellett Ercsi is elmaradott.
A megyei önkormányzat összegyűjtötte a települések ismert fejlesztési elképzeléseit:









Baracska – Annamajori gazdaság fejlesztése
Ercsi – szennyvízkezelés megoldás, közintézmények energetikai korszerűsítése
Gyúró – szennyvízkezelés megoldása, Szent-László víz rendezése, kerékpárút kialakítása
Matronvásár – szennyvíztisztító, hulladékkezelés, energetikai fejlesztések, óvoda fejlesztés,
Brunszvik központ fejlesztése (óvoda múzeum).
Kajászó – 8 db szélkerékkel rendelkező szélerőmű park kialakítása, összekötő út kialakítása
Ráckeresztúr – szennyvízkezelés megoldása, szélerőmű park
Tordas – kerékpárút, napelemes energia kialakítása a középületeken, kastélyfelújítás,
szennyvízkezelés
Vál – falurekonstrukció, kastélyfelújítás, óvodabővítés

A VÁTI tervezője Vaszócsik Vilja prezentációjában ismertette a 2014-2020-as Európai Uniós
támogatási időszak keretfeltételeit, valamint a Fejér megye területfejlesztési koncepciójának
2013 évi feladatait, továbbá azok illeszkedését a hazai és uniós tervezésbe.
Molnár Balázs – Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület:
A tervezett M11 és a tervezett VO nyomvonalát jó lenne minél előbb megismerni a
térségnek.
Szabó Tibor Martonvásár polgármestere
A kerékpárút fejlesztés stratégiai kérdés, a Budapest - Velencei-tó - Váli-völgy
kerékpárhálózat megtervezéséhez össze kell fogni. Kitörési irány lehet a rekreációs turizmus,
a vonzerő fejlesztése a térségben. Nem látja reálisnak ipari park ide vonzását.
Bechtold Tamás Vál polgármestere:
A településen halad át az M1-M7-M6-os közötti közúti forgalom. Sajnos a súlykorlátozás
bevezetésére nem lát esélyt, de az út minősége nagyon rossz.
Számos értékes kastély található a térségben, ezek összehangolt komplex fejlesztésére lenne
szükség.
Boriszov Zoltán Baracska polgármestere:
8111 úton valóban nagyon nagy a forgalom rendkívül fontos lenne ennek fejlesztése, illetve
a Martonvásári elkerülő megépítése.
Kerékpárút fejlesztést is fontosnak tartja.

SAJTÓ

Egyben tartani a megyét
2013. március 08., 18:54 szerző: Klecska Ernő forrás: feol.hu
Martonvásár - Pénteken a kisvárosban folytatódott a járási konzultáció-sorozat a Fejér Megyei
Önkormányzat területfejlesztési programjáról.

A városházán szervezett fórumon Szabó Tibor polgármestere köszöntötte ez érdeklődőket,
majd Pleizer Lajos, a megyei közgyűlés alelnöke és Vaszócsik Vilja, a Váti munkatársa
ismertette a megyei területfejlesztési koncepció készítésének menetét, eredményeit és
feladatokat. A vitafórumot Balsay István, Fehérvár egykori polgármestere, volt
területfejlesztési államtitkár vezette. Balsay István kiemelte: a tét most nem kisebb, mint
egyben tartani a megyét, hiszen egy olyen folyamat látszik kibontakozni, ahol a megye a
főváros agglomerációjába sodródhat, s ez az egészségügyi ellátáson már most is meglátszik.
Ezt a tényt megerősítette Szabó Tibor polgármester is, aki elmondta: elképzelhető, hogy a
kisváros egészségügyi ellátását a Pest megyei Érdről kell megszervezniük. A jogszabályi
változások miatt a megyei önkormányzat feladata lett a megyei területfejlesztési koncepció
elkészítése is, amivel Fejérben a Váti Nonprofit Kft-t bízták meg.
Klecska Ernő

Móri járási egyeztetés

A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként tisztelettel meghívom Önt a

„Járási konzultáció a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról”
című rendezvényre.
Helyszín:

Mór, Polgármesteri Hivatal Szent István tér 6.

Időpont:

2013. március 13. (szerda), 9 óra

A megyei területfejlesztési koncepció a megyei társadalom egészének szól, beleértve a közszféra és a
gazdaság szereplőit, a társadalmi szervezeteket, a polgárokat. Ennek érdekében a koncepció
elkészítése során szeretnénk minél szélesebb körben bevonni az érintetteket.
A koncepció készítésének első lépéseként egy konzultációs sorozatot indítunk, amely során az összes
járás, illetve szakág képviselőivel szervezünk egyeztető fórumokat. Kérem, részvételével tisztelje meg
fórumunkat, véleményének kifejtésével, javaslataival segítse munkánkat. A helyszínen kérdőíves
felmérést is végzünk, melynek eredménye beépül a végleges koncepcióba.
A koncepció feltáró-értékelő vizsgálata Fejér megye honlapján http://www.fejer.hu/fejer-megyeteruletfejlesztesi-koncepcioja címen érhető el: A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció feltáróértékelő vizsgálatának a beérkezett szakhatósági vélemények, szakmai észrevételek és a további
közreműködők által adott javaslatok alapján javított, kiegészített, végleges dokumentációja (2012.
december).

A program:
1. Fenyves Péter, Mór város polgármesterének köszöntője
2. Törő Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat elnökének előadása
3. A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítésének menete, eddigi eredmények
bemutatása, további feladatok ismertetése előadó: Vaszócsik Vilja (Váti NKft)
4. Vitafórum a megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatban, elvárások, javaslatok
egyeztetése szakmai moderátor: Balsay István

Székesfehérvár, 2013. március 11.
Tisztelettel:
Törő Gábor

EMLÉKEZTETŐ
A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítése kapcsán a Móri járásban
megrendezett területi konzultációról
Időpont: 2013.03.13.
Helyszín: Mór, városháza
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az egyeztetés moderátora: Balsay István területfejlesztési szakértő
A járási egyeztetésen a vendéglátó Mór polgármestere, Fenyves Péter köszöntötte az
egybegyűlteket. Felhívta a figyelmet, hogy a változó gazdasági környezetben a
területfejlesztés kiemelten fontos feladat, mivel ebben a keretben van lehetőség a területi
folyamatok koordinálására. Bevezető beszédet mondott a Fejér megyei közgyűlés elnöke,
Törő Gábor, aki tájékoztatta a jelenlévőket a megye új, területfejlesztési feladatairól, a
tervezés menetéről. Felhívta a figyelmet, hogy a jövőben még fontosabb feladat lesz a kis és
középvállalkozások támogatása és fejlesztése. Mór térségében - élen járó ipari szerepe miatt
– még nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ilyen jellegű fejlesztésekre. Kiemelte, hogy a
térségben kiváló turisztikai fejlesztési lehetőségek vannak, mint a Bakony-Vértes kerékpárút,
a Móri borvidéken a borturizmus, a bodajki zarándokturizmus. Hangsúlyozta, hogy bár sok
esetben napi problémákat kell megoldani, a területfejlesztési elképzelések hosszú távon,
sokszor 30-50 évre meghatározhatják egy település jövőjét.
A VÁTI tervezője Vaszócsik Vilja prezentációjában ismertette a 2014-2020-as Európai Uniós
támogatási időszak keretfeltételeit, valamint Fejér megye területfejlesztési koncepciójának
2013 évi feladatait, továbbá azok illeszkedését a hazai és uniós tervezésbe.
Balsay István – tanácsadó
Tájékoztatást adott a tervezési folyamatról (uniós, országos), a jelenlegi támogatásokról, a
OFTK készültségéről, elérhetőségéről, valamint a megye új funkciójáról.
Ismertette a megye móri járást érintő kiemelt projektjeit:







81. sz. út fejlesztése, nyugati elkerülő megépítése
Győr – Tatabánya – Mór – Székesfehérvár – Dunaújváros – Kecskemét - Szolnok integrált
fejlesztési, tervezési egység – gazdaság és szakképzés – autóipari klaszter
Székesfehérvár agglomerációjának fejlesztése, integrált közösségi közlekedésfejlesztések
megvalósítása
Mór-Székesfehérvár turisztikai fejlesztések – móri borvidék, Mór-Székesfehérvár-Váli-völgy
Fehérvárcsúrgó 2. tározó tervezése
Székesfehérvár-Mór integrált közlekedési fejlesztések

Fenyves Péter Mór polgármestere:



A Móri térség gazdasági szerepe megkérdőjelezhetetlen a Székesfehérvár – Tatabánya- Győr-Mór
négyszög részeként.
Közel 86 milliárdnyi termelési érték van itt. A versenyképesség fenntartásához nagyon fontosak a
közlekedési kapcsolatok, be kell kapcsolódni az országon belüli közlekedésbe.
o Székesfehérvár-Mór-Tatabánya közlekedési kapcsolat jelenleg nagyon gyenge.

o










A beszállítói ipar sajnos nem terelhető a vasútra, egyre pontosabb beszállítói hálózatok
alakulnak ki, a közúti közlekedés az ütemes beszállításnak jobban megfelel.
o Az autóipari klaszterhez nagyon fontos a Székesfehérvár elkerülő út kialakítása és a 81-es
főút fejlesztése.
o Ugyanakkor az oktatási intézményekbe eljutást, munkába járást segítendő egy
székesfehérvári elővárosi célvasút kialakítása nagyon fontos lenne.
o Probléma, hogy a települések távol vannak a vasútállomástól.
o A hivatásforgalmat is ki kell szolgálni Mór - Komárom - Tatabánya között.
A versenyképesség másik pillére a szakképzés.
o Van intézmény Móron, de a sima gimnáziumi képzés mellett egy, a gazdaság irányaihoz
alkalmazkodó szakképzés szükséges.
o A gazdaság ereje rásegíthet a képzésre, lokális cégek bekapcsolódhatnak a szakképzésbe
(gyakorlati hely, előadások)
Lehetséges turisztikai fejlesztési irányok:
o Bakonyt a vértessel összekötő kerékpárút hálózat nagyon jó lenne, ehhez a Pusztavámi
vasútvonal pályáját kellene felhasználni.
o A kialakított borutat követő kerékpárút hálózatot kellene megtervezni.
A mezőgazdaság, borászat fejlesztési lehetőségei:
o A fiatalabb korosztály sokkal inkább kapható a szövetkezésre. Már megalakult a móri
borászok kft-je. Közös feldolgozási, értékesítési, marketing lehetőséget jelent.
Településfejlesztés:
o A lakónépesség megtartása érdekében szükséges a településfejlesztés,
o Új lakóterületek kijelölésére is kellene forrásokat elkülöníteni. Ez segíthetné az országon
belüli mobilitást is, az ország más területeiről is jönnének az ipari központokba, ha lenne
szabad lakóterület.
A kis és középvállalkozások fejlesztéséhez korszerű termelői gépek kellenek, az autóipar
beszállítóinak nagyon gyorsan kell tudni alkalmazkodni a napi elvárásokhoz. Ehhez innováció,
működő tőke, rugalmasság kell.

Kasper Judit Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület:








Az akciócsoport HVS-ben is a gazdaságfejlesztés volt a fő prioritás.
A vidékfejlesztést nagyban segítené, ha ezekben a térségekben 50 %-os bértámogatással lehetne
felvenni munkavállalókat a vállalkozások beindításakor.
A Bakonyt és a Vértest összekötő túraútvonalak kiépítése nagyon fontos az akciócsoport egy
interaktív túraútvonalat már megvalósított. Nagyon szeretnék az alapinfrastruktúrát fejleszteni,
kerékpárutakat kiépíteni.
A móri borvidék fejlesztésében a közös helyi márka kialakítása fontos, ehhez Mórt is be kell
kapcsolni a vidékfejlesztésbe.
Nagyon fontos a hálózatosodás, a közös marketing. A bor mellett az egyéb helyi termékek
segítése is feladatuk. A Balaton-felvidéki és Soproni borvidékkel is van együttműködés.
A falusi turizmus pályázatokra folyamatos az érdeklődés.
Kiemelt téma még az energia. Komolyan foglalkozni kell az önellátó települések kialakításának
lehetőségével. Egy közös energiastratégia kidolgozását kezdeményezte az akciócsoport.

Bajkai János Kincsesbánya polgármestere:



A működő Leader akciócsoportok nagyon jól működnek, ezeket kellene megtartani. Nem lenne
szabad Megyehatáron belülre korlátozni a működésüket, hiszen a természetesen összetartozó
tájakat (Bakony) együtt kell fejleszteni.
A megye területfejlesztést koordináló szerepköréből adódóan nagyon fontos a szorosabb
kapcsolat a településekkel és a pályázat előkészítés segítése kiemelkedő feladat.



A jövőbeni lehetőség: a kerékpárút hálózatos kiépítése, a Mária út bekapcsolása, a karsztvizek
hasznosítása.

Mórocz Tamás – Bodajki Római Katolikus Egyházközség plébánosa:






Az elmúlt években nagyon sokat fejlődött a templom: honlap, nyitott kapu programok. A
zarándokturizmus erős. A templomfelújítás elkezdődött jövő tavaszra várható a munkák
befejezése.
Bodajk Magyarország elsőszámú kegyhelye, ezt a lehetőséget erősíteni kell, és további
kínálatbővítéssel, infrastruktúra fejlesztéssel (vendéglátóhely, szálláshely) megfogni és hosszabb
tartózkodásra bírni a látogatókat
Vallásturisztikai fejlesztési elképzelések:
o Fehérvárcsurgói templom,
o Csákberény Szent Márton kápolna,
o Csókakő (várkápolna újjáépítése – nyári koncertek helyszíne).
o Zarándokház felújítása, szállásadás Bodajkon. Jó lenne új forrásfoglalás is a templom
mellett.
Kiadványok megjelentetése

Végh Rudolf Söréd polgármestere:


A Vértes Bakony vonatkozásában nem szabad elfeledkezni a lovas turizmusról sem. A
Kerékpárutak mellett lovas útvonalakat is ki kell jelölni.

Szloboda Istvánné Nagyveleg polgármestere:


Nagyon fontos lenne a megye külső kapcsolatainak erősítése Nagyveleg zsáktelepülési
helyzetének megszüntetése.

Schuszter Margit Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség:





A lovasturizmus fejlesztése nagyon fontos feladat, ehhez a Zámolyi medencében felmérték a
szekérutakat, amelyeket lehetne erre hasznosítani. Az erdészeti utak használatáról az
erdőkezelővel van konfliktus. Nem sikerült a lovas túra útvonal kijelölése, pedig az adatbázis az
elképzelések rendelkezésre állnak. A turisztikai szolgáltatás fejlesztésre folyamatosan van kiírás,
de sajnos kevés a pályázó.
A helyi akciócsoport az elmúlt hét évben nagyon jó munkakapcsolatot alakított ki a
településekkel, széles adatbázissal rendelkezik. Ezzel tudják segíteni a pályázatokat.
Javasolja, hogy az akciócsoport működése a jövőben is biztosított legyen. Nem kellene az elmúlt
évek eredményeit felszámolni. A HVS felülvizsgálata folyik. Március végére, április közepére
meglesz az új pályázati koncepció.

SAJTÓ

Területfejlesztési konzultáció ezúttal az ezerjó városában
2013. március 17., 20:06 szerző: B. Kiss László forrás: feol.hu

A megyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójáról szóló konzultáció Móron folytatódott. A
fórumon kiviláglott: a közlekedés, a szakképzés és a telekalakítás egyaránt fontos kérdés.

A móri fórum elnöksége: Balsay István, a konzultáció moderátora, Fenyves Péter
polgármester, Törő Gábor, a megyei közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián, megyei
főjegyző, Pálla József, Mór jegyzője
Mór közlekedési kapcsolatainak felülvizsgálatát szorgalmazta Fenyves Péter polgármester
azon a fórumon, amelyet a megyei területfejlesztési koncepciójáról rendeztek a kisvárosban.
Mór és környéke éves szinten 85-86 milliárd termelési értéket produkál. A Mórnak azonban
Székesfehérvár, illetve Tatabánya és Oroszlány irányába gyenge a kapcsolata - fogalmazott az
elöljáró. Bármennyire is ragaszkodnak sokon a vasúthoz, a móri autóipari cégeknek a
termelés zavartalansága érdekében folyamatos és percnyi pontos szállításra van szükségük. Ez
akkor is felértékeli a közúti teherforgalmat, ha az nagyban terheli a környezetet és az utakat.
A 81-es főútnak azonban - mint a polgármester fogalmazott - számottevő kapacitáshiánnyal és
rossz baleseti mutatókkal rendelkezik. Mór számára létfontosságú terület a szakképzés. Bár a
városban működik szakképző iskola, a képzést hozzá kellene igazítani a helybeli cégek
igényeihez - mondta el Fenyves Péter. A városnak legyen köze az ott zajló szakképzéshez,
amelyet adott esetben a város gazdasági potenciálja támogatni tudna. Példának a polgármester
Győrt és az Audit említette. Fontos lenne tovább a Vértes és a Bakony kerékpárúttal történő
összekötése. Fehérvártól Iszkaszentgyörgyig már megépült a biciklis útvonal.
Az önkormányzatnak talán sikerül megszereznie a Mór és Pusztavám közötti vasútvonalat,
amely szintén egy kerékpárút alépítményét jelenthetné. A polgármester ezt követően arról

szólt, hogy olyan pályázatokra is szükség lenne, amelyek preferálják, elősegítik a borászok
szövetkezését. Pályázat révén lenne megoldható a város megtartó képességének növelése. A
támogatás révén lehetősége nyílna az önkormányzatnak olyan területek megvásárlására,
amelyek felparcellázása révén a város meg tudná kötni, le tudná telepíteni a jól képzett
szakembereket. Fenyves Péter végezetül szorgalmazta, hogy kis- és középvállalkozások
könnyebben juthassanak gyors tőkeinjekcióhoz, azonnali tőkéhez, amely elengedhetetlen
ahhoz, hogy beszállítóként meg tudjanak felelni az azonnali, váratlan igényeknek.
B. Kiss László

Gárdonyi járási egyeztetés

A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként tisztelettel meghívom Önt a

„Járási konzultáció a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról”
című rendezvényre.

Helyszín:

Gárdony, Városháza Szabadság utca 20-22.

Időpont:

2013. március 13. (szerda), 14 óra

A megyei területfejlesztési koncepció a megyei társadalom egészének szól, beleértve a közszféra és a
gazdaság szereplőit, a társadalmi szervezeteket, a polgárokat. Ennek érdekében a koncepció
elkészítése során szeretnénk minél szélesebb körben bevonni az érintetteket.
A koncepció készítésének első lépéseként egy konzultációs sorozatot indítunk, amely során az összes
járás, illetve szakág képviselőivel szervezünk egyeztető fórumokat. Kérem, részvételével tisztelje meg
fórumunkat, véleményének kifejtésével, javaslataival segítse munkánkat. A helyszínen kérdőíves
felmérést is végzünk, melynek eredménye beépül a végleges koncepcióba.
A koncepció feltáró-értékelő vizsgálata Fejér megye honlapján http://www.fejer.hu/fejer-megyeteruletfejlesztesi-koncepcioja címen érhető el: A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció feltáróértékelő vizsgálatának a beérkezett szakhatósági vélemények, szakmai észrevételek és a további
közreműködők által adott javaslatok alapján javított, kiegészített, végleges dokumentációja (2012.
december).
A program:
1. Tóth István, Gárdony város polgármesterének köszöntője
2. Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Önkormányzat alelnökének előadása
3. A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítésének menete, eddigi eredmények
bemutatása, további feladatok ismertetése előadó: Vaszócsik Vilja (Váti NKft)
4. Vitafórum a megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatban, elvárások, javaslatok
egyeztetése szakmai moderátor: Balsay István

Székesfehérvár, 2013. március 8.
Tisztelettel:
Törő Gábor

EMLÉKEZTETŐ
A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítése kapcsán a Gárdonyi járásban
megrendezett területi konzultációról
Időpont: 2013. 03. 13.
Helyszín: Gárdony, polgármesteri hivatal
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az egyeztetés moderátora: Balsay István területfejlesztési szakértő
Tóth István Gárdony polgármestere
Üdvözli a megjelenteket.
Gárdony meghatározó szerepet szeretne betölteni a Velencei-tó fejlesztésében. Ugyanakkor
a Velencei-tó partfalszabályozása nagyon fontos feladat, amit a tó menti önkormányzatok
egyedül nem tudnak elvégezni. Mivel a tó állami tulajdonban van, ezért az állami
hozzájárulás elengedhetetlen.
Plejzer Lajos – megyei közgyűlés alelnöke –
2007-2013 sikeres lezárása fontos feladat (2015-ig), források lehívása (86 mrd-ból 60% már
lehívásra került, 87% szerződésállománnyal lefedett) tekintetében van még teendő. Korábbi
elképzelésekhez képest több pénz jut a következő időszakra. Más struktúrában kell elkölteni
(60% gazdaság, 14% területi elosztásban). Nagyon fontos feladat a megye leszakadó
térségeinek (Sárbogárdi és Enyingi) felzárkóztatása.
A megye által javasolt nagyprojektek a térségben:







Fejlesztési pólusokhoz kapcsolódó másodrendű utak fejlesztése
M8-as kiépítése jó lenne a megyének, de 2020-ig nem várható.
Elővárosi vasút fejlesztése – Budapest vonzása új munkahelyeket jelent, ám ezek elérhetősége
sokkal jobb színvonalat kíván.
Velencei-tó rekreációs lehetőségeinek fejlesztése, ennek keretében a Velencei tavat körülölelő
kerékpárút kiépítése.
Fontos feladat a vízvédelem és a Natura2000 területek védelme.
Állami támogatással várhatóan az elkövetkező ciklusban megvalósul a Velencei-tó
vízszintrendezése, partfalvédelme és a csapadékvíz kezelés.

A VÁTI tervezője Vaszócsik Vilja prezentációjában ismertette a 2014-2020-as Európai Uniós
támogatási időszak keretfeltételeit, valamint a Fejér megye területfejlesztési koncepciójának
2013 évi feladatait, továbbá azok illeszkedését a hazai és uniós tervezésbe.
Bakos István –Szabad Tér Egyesület:






A terv társadalmasításához javasolta online egyeztetési felület kialakítását
A civil szervezetek számára a pályázatok legfőbb akadályozója a likviditási probléma. Nagyon
fontos lenne pályázatsegítő civilbank kialakítása
A megvalósuló projektek sok esetben hosszú távon nem fenntarthatóak. Fontos, hogy a
fenntarthatósági szempontokat nagyobb súllyal vegyék figyelembe az elbírálásnál.
Kutatás-fejlesztésre és az innovációra kell nagy hangsúlyt fektetni a megyében. Erre egyik legjobb
példa a megújuló energia irányba történő kutatások. Jó lenne a kutatási projektek erősítése.
Nagyon jó eszköz lehet a következő időszakban a CLLD típusú megvalósítás. Erre kampányt kell
szervezni, hiszen az első időben a Leader is nehezen indult, nem volt meg hozzá a tudásunk, de
nagyon sokat fejlődött a társadalom, erre kellene komolyan építeni.



Az integrált szemlélet nagyon fontos a fejlesztések szempontjából. Erre a legjobb példa a helyi
termékek kialakítása, amely komplex támogatást igényel a földművelésen, az állattartáson, a
feldolgozóiparon és a marketingen, értékesítési láncok kialakításán keresztül.

Szaniszló Elemér - a nyugdíjasok Gárdonyi Egyesületének és a Velencei-tavi kistérségi CÉF
elnöke:



Az elmúlt fél évszázadban jelentős fejlesztéseket értünk el a Velencei-tó körül, amit folytatni kell.
A megváltozott környezethez alkalmazkodni kell. A Velencei-tó fejlesztése a víz kezeléséről szól.
Nagyon fontos a fenntartó kotrások megvalósítása, a felszíni víz minőségének védelme – nem
szabad máshonnan vizet hozni a vízmennyiség biztosításához. A felszíni csapadékvíz bevezetése a
tóba a mezőgazdasági területekről, a településekről rengeteg szennyezőanyagot jelent.

Cserny Vilmos – Velence alpolgármester:




Fontos, hogy a koncepció helyzetelemzése szilárd alapokon álljon, tisztázandó, hogy mit jelent a
racionális vízhasználat megvalósítása, ha a vízhasználatok korlátozását jelenti, akkor minden
esetben szükséges a vízgyűjtő-gazdálkodásban jártas szakértők állásfoglalásának ismerete.
Fontos intézkedésnek javasolja: a közbiztonság növelése érdekében a térfigyelő kamerák
felszerelését, az egészségipar ösztönzését és az öntözés megvalósítását.
Javasolja az energiamix kialakítását.

Hoppál Mihály agárdi lakos:




A helyi lakosoknak fontos a tó kotrása.
Gárdony és Agárd esetében a települést otthonossá kell tenni, fontos a településfejlesztés és az
identitásjavítás („mi utcánk” szemlélet elterjesztése)
A szabad strandot nem tudja fenntartani az önkormányzat, mindenki minőséget vár el tőlünk, de
nagyon nehéz a források előteremtése.

Balsay István területfejlesztési tanácsadó




tókotrás tervezett a vizi sportra kijelölt vízfelületeken
vízgyűjtőgazdálkodási terv megvalósítása a források függvényében, de beindul
fontos, hogy a programok, projektek összehangoltan készüljenek

Tóth István Gárdony polgármestere:





A vízügy átadta az önkormányzatoknak a partszakaszokat, de azok forrás hiányában nem tudják a
tavat és partját karbantartani
A tó vízpótlását meg kell oldani
A használt termálvíz hasznosítását meg kell oldani, a tóba az összetétel miatt nem lehet
bevezetni, visszasajtolni nem lehet. Hígítással locsolásra lehetne használni.
Gárdony a legszegényebb települések közé tartozik, nincs olyan bevétele, amiből a minőségi
turisztikai kínálatot tudná ingyen biztosítani az ideérkezőknek, illetve a települési környezetet
tudná fejleszteni.

Bicskei járási egyeztetés

A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként tisztelettel meghívom Önt a

„Járási konzultáció a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról”
című rendezvényre.
Helyszín:

Bicske, Petőfi Művelődési Ház, Kossuth utca 3.

Időpont:

2013. március 20. (szerda), 10 óra

A megyei területfejlesztési koncepció a megyei társadalom egészének szól, beleértve a közszféra és a
gazdaság szereplőit, a társadalmi szervezeteket, a polgárokat. Ennek érdekében a koncepció
elkészítése során szeretnénk minél szélesebb körben bevonni az érintetteket.
A koncepció készítésének első lépéseként egy konzultációs sorozatot indítunk, amely során az összes
járás, illetve szakág képviselőivel szervezünk egyeztető fórumokat. Kérem, részvételével tisztelje meg
fórumunkat, véleményének kifejtésével, javaslataival segítse munkánkat. A helyszínen kérdőíves
felmérést is végzünk, melynek eredménye beépül a végleges koncepcióba.
A koncepció feltáró-értékelő vizsgálata Fejér megye honlapján http://www.fejer.hu/fejer-megyeteruletfejlesztesi-koncepcioja címen érhető el: A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció feltáróértékelő vizsgálatának a beérkezett szakhatósági vélemények, szakmai észrevételek és a további
közreműködők által adott javaslatok alapján javított, kiegészített, végleges dokumentációja (2012.
december).
A program:
1. Tessely Zoltán, Bicske város polgármesterének köszöntője
2. Törő Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat elnökének előadása
3. A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítésének menete, eddigi eredmények
bemutatása, további feladatok ismertetése előadó: Vaszócsik Vilja (Váti NKft)
4. Vitafórum a megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatban, elvárások, javaslatok
egyeztetése szakmai moderátor: Balsay István
Székesfehérvár, 2013. március 14.
Tisztelettel:
Törő Gábor

EMLÉKEZTETŐ
A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítése kapcsán a Bicskei járásban
megrendezett területi konzultációról
Helyszín: Bicske, Művelődési Ház
Időpont: 2013.03.20.
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az egyeztetés moderátora: Balsay István területfejlesztési szakértő
Balsay István – tanácsadó
A megyei közgyűlés elnökének képviseletében bemutatta a hallgatóságnak a megye előtt álló
feladatokat, a megyei területfejlesztési koncepció illeszkedését az uniós, országos tervezési
rendszerbe.









Tájékoztatta a térség résztvevőit az őket (is) érintő V0 és M11 variációkról. Az utóbbi bekerül az
OTrT-be, majd a közlekedési OP-ba.
Intermodalitás: Budaörs – Bicske – Tatabánya – Esztergom – Oroszlány – a P+R parkolókon kívül
is legyen valami, pl. a Váli-völgyi vasúti közlekedés visszakapcsolása.
811 sz. út: Székesfehérvár – Bicske – nem a meglévő nyomvonalon fog épülni, hanem Söréd –
Bicske + elkerülők.
EuroVelo: a Velencei-tó körülit továbbépítik – Váli-völgy, Duna felé. Új vonal kell a Budapest –
Velencei-tó – Székesfehérvár – Balaton összekapcsolásával.
Az M7 autópályán új lehajtót szeretnének Kajászó, Baracska térségében.
Elhangzott az EU 11 tematikus célkitűzése. Ennek megfelelően az országban a jelenlegi 56%-os
foglalkoztatottságot 66%-ra kell növelni az időszak végére. Ivóvízminőségben nincs lehetőség
további derogációra, meg kell oldani a levegőtisztasági kérdéseket is.
VEKOP: Budapest nem kaphat kevesebb pénzt, így Pest megyének jut majd kevesebb (a régió az
eddigi pénzek 40%-át (?) kapja majd). Szó volt a várostérségek fejlesztéséről, valamint a megye
kiemelt fejlesztési térségeiről (logisztika, turizmus).
Az utolsó 2013+2 év lehetőségeit maximálisan ki kell használni. Év végéig kell szerződésekkel
lefedni a pénzt. Még kb. 500 mrd Ft nincs elköltve. Ezt kiemelten kell támogatni, várja a megye is
a projektjavaslatokat.

Tessely Zoltán – Bicske polgármestere
Fejér megye támaszkodik Balsay István tapasztalataira.
A korábbi hibákat javítani kell (a fejlesztések sokszor nem a legszükségesebb területekre
koncentráltak, a pontszerű fejlesztések nem voltak eredményesek, nem volt egységes
szemlélet).
Bicskei kezdeményezések:




Bicske nagyállomás (van megvalósítási tanulmány), 2014-20 között lesz a megvalósítás. A projekt
keretében meg kell oldani a történelmi városszerkezeti problémát is: a Váli-völgyi kapcsolat el
lett vágva, a csákvári útról szintben eltolt közúti-vasúti kapcsolattal ez helyreállítható.
Multifunkcionális épület lesz itt – a régi épület helyreállításával, többféle közlekedési csomóponti
szolgáltatással (elővárosi gyorsvasút Budapestre járóknak, szolgáltató funkciókkal pl.: posta,
kormányablak, vásárlási lehetőség stb.).
Bicske – Székesfehérvár vasútvonalon nosztalgiavasút helyreállítása – fogadó hely. Így az
Alcsútdobozi arborétummal is kapcsolatba kerülhet a város. Puskás akadémia bevonásával.







Turizmus: Alcsúti arborétum, Nagykárolyi csillagda – csillagvizsgáló helyreállítása – (diákság)
szálláshelyekkel, konferenciaközponttal, kiállító teremmel. Batthyány mauzóleum helyreállítására
a tervek megvannak.
Gazdasági elképzelések: M1 ipari park (70 ha-os terület) – nincs közvetlen autópálya kapcsolata,
viszont van vasúti kapcsolata. Pályázatra lenne szükség az autópálya lehajtó építésére. Gazdasági
tevékenységet eddig csak egy palackozó üzem végez. Viszont inkubátorház is van.
Ha bezárul a Velencei-tó kerékpár út – össze kell kötni a Duna mentivel a Váli-völgyön keresztül.
Bicske városközpont néhány hónapon belül megújul.
Ha tudunk olyan projektet, ami nyert, de nem lehet megvalósítani, vagy nem nyert, de fontos –
információ kell róla, mert ezek rejtett pénzek!

A VÁTI tervezője Vaszócsik Vilja prezentációjában ismertette a 2014-2020-as Európai Uniós
támogatási időszak keretfeltételeit, valamint a Fejér megye területfejlesztési koncepciójának
2013 évi feladatait, továbbá azok illeszkedését a hazai és uniós tervezésbe.
Tóth Erika – a megyei közgyűlés tagja





A fejlesztési program kialakításakor fontos a szubszidiaritás elvének érvényesítése
Külföldön látott példa az önfoglalkoztatás, amelyre már az iskolában felkészítik a gyerekeket,
hogy sikeres vállalkozókká váljanak és meg tudják valósítani az elképzeléseiket. A módszer
elterjesztéséhez pedagógusokat kell képezni.
Készül a megyei intézményrendszer fejlesztési koncepciója, amihez javaslatokat vár a megye
VVVTFT KEOP pályázatot nyert a teljes Velence tavi kerékpárút kiépítésére, a megvalósítás
megkezdődött.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix – Csákvár polgármestere
A vizsgálat kiegészítését kéri a Vértesi Natúrparkkal
Javaslatok a koncepcióhoz:










A pályázati adminisztráció egyszerűsítésére, javítására lenne szükség.
Belterületi útpályázatok kellenek, rosszak az utak, miattuk nagyot kell kerülni.
A Csákvári repülőtér Natura 2000 terület, kiemelt madárvédelmi terület, a DINPI a vagyonkezelő,
jelenleg legeltetnek rajta. A terület hasznosítására befektetők jelentkeznek, az önkormányzat
nem tud választ adni a jelentkezőknek. A helyzetet, a fejlesztési lehetőségeket egyértelműsíteni,
illetve tisztázni kell.
Ökoturizmus nagyon fontos. Csákvár és vonzáskörzete igen gazdag turisztikai értékekben:
Magyarország első natúrparkja, kórus, pásztor hagyományok. Esterházy kastély, angolparkkal,
katolikus templom orgonával. Gasztro- és borkultúra, lovas turizmus (Csákvár és Mór környékén
1000 ló él – több mint a Hortobágyon). Sváb települések, hagyomány. Kerékpárút: Zámoly – Gánt
– Csákvár – Vértesboglár – Bodmér.
Szennyvízprojekt: Csákváron 70%-ban ki van építve.
Belvíz-csapadékvíz is probléma, rendszerek kiépítése szükséges.
Szakképzés: van 1 esti gimnázium – egészségügyi szakképzés kellene.

Ugron Zoltán – Mány polgármestere
A nagyprojektek elvitték a pénzeket, a kistelepülések kiszorultak mindenből.



Hiába van autópálya lehajtó, ha bejut az első faluba, elsüllyed a sárban.
Sajnos a mányi óvodabővítésre nem jutott pénz.

Szendrői Júlia – Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösségi Közhasznú Egyesület

Jelenleg folyik a vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálata. Hamarosan indul a LEADER utolsó
fordulója, július 30-tól lehet pályázni. Folyamatos benyújtás lesz. Nemzetközi és térségek
közötti együttműködésre van pénz.
Garaguly Tibor – Etyek polgármestere
Etyek Fejér megye és Pest megye határán fekszik, de a „lelke” Fejér megyei
Fejlesztési lehetőségek:




Etyek a borturizmus központja most is, ez fejleszthető
Kajászói lehajtó a kistelepüléseknek nagy lehetőség lenne.
Pályázat menedzsment nehézségekbe ütközik. Egyszerűsíteni kellene a pályáztatást. Az
önkormányzat számára szinte teljesíthetetlen feladat.

Balsay István


A kerékpárút fejlesztések fontosak, de füzérszerű fejlesztési ötletek kellenek (kerékpárút
hálózat).

Székesfehérvári járási egyeztetés

A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként tisztelettel meghívom Önt a

„Járási konzultáció a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési programjáról”
című rendezvényre.

Helyszín:

Székesfehérvár, Megyeháza Közgyűlés terem, Szent István tér 9.

Időpont:

2013. március 27. (szerda), 9 óra

A megyei területfejlesztési koncepció a megyei társadalom egészének szól, beleértve a közszféra és a
gazdaság szereplőit, a társadalmi szervezeteket, a polgárokat. Ennek érdekében a koncepció
elkészítése során szeretnénk minél szélesebb körben bevonni az érintetteket.
A koncepció készítésének első lépéseként egy konzultációs sorozatot indítunk, amely során az összes
járás, illetve szakág képviselőivel szervezünk egyeztető fórumokat. Kérem, részvételével tisztelje meg
fórumunkat, véleményének kifejtésével, javaslataival segítse munkánkat. A helyszínen kérdőíves
felmérést is végzünk, melynek eredménye beépül a végleges koncepcióba.
A koncepció feltáró-értékelő vizsgálata Fejér megye honlapján http://www.fejer.hu/fejer-megyeteruletfejlesztesi-koncepcioja címen érhető el: A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció feltáróértékelő vizsgálatának a beérkezett szakhatósági vélemények, szakmai észrevételek és a további
közreműködők által adott javaslatok alapján javított, kiegészített, végleges dokumentációja (2012.
december).
A program:
1. Róth Péter, Székesfehérvár Megyei Jogú Város alpolgármesterének köszöntője
2. Törő Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat elnökének előadása
3. A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítésének menete, eddigi eredmények
bemutatása, további feladatok ismertetése előadó: Vaszócsik Vilja (Váti NKft)
4. Vitafórum a megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatban, elvárások, javaslatok
egyeztetése szakmai moderátor: Balsay István

Székesfehérvár, 2013. március 22.
Tisztelettel:
Törő Gábor

EMLÉKEZTETŐ
A Fejér megyei területfejlesztési koncepció készítése kapcsán a Székesfehérvári járásban
megrendezett területi konzultációról
Helyszín: Székesfehérvár, Megyeháza Közgyűlés terem
Időpont: 2013.03.27.
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az egyeztetés moderátora: Balsay István területfejlesztési szakértő
A járási egyeztetésen a vendéglátó Székesfehérvár alpolgármestere, Róth Péter köszöntötte
az egybegyűlteket. Bevezető beszédet mondott a Fejér megyei közgyűlés elnöke, Törő
Gábor, aki tájékoztatta a jelenlévőket a megye új, területfejlesztési feladatairól, a tervezés
menetéről, az EU 2014-2020 pénzügyi időszakra vonatkozó 11 tematikus célterületéről,
valamint a járás településeinek fejlesztési irányairól. (A beszéd teljes terjedelmében a
mellékletben megtalálható.)
A VÁTI tervezője Vaszócsik Vilja prezentációjában ismertette a 2014-2020-as Európai Uniós
támogatási időszak keretfeltételeit, valamint a Fejér megye területfejlesztési koncepciójának
2013 évi feladatait, továbbá azok illeszkedését a hazai és uniós tervezésbe.
Balsay István – tanácsadó
A megyei területfejlesztési koncepció fontosságát hangsúlyozta, felhívta a figyelmet, hogy
Székesfehérvár nemcsak a helyi fejlesztésekben de nagytérségi ITI-k kialakításában is vezető
szerepet kell, hogy betöltsön.
Dr. Csernavölgyi István Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgató
előadást tartott Fejér megye egészségügyi rendszerének fejlesztési elképzeléseiről. Az
előadás az emlékeztető mellékletében található.
Kalmár Tibor Sárszentmihály polgármestere:
Az egészségügyi alapellátás a háziorvosnál és a gyermekorvosnál kezdődik. A kis
településeken ez a legnagyobb probléma. Számos fejlesztésre váró orvosi rendelő van.
Marics József Bakonykúti polgármestere:
Bakonykúti önállóan oldja meg az ivóvízellátást, de a rendszer 60 éves, felújításra szorul.
Közel 50 millió forintos beruházásra van szükség, amit a település nem tud kigazdálkodni. Ma
az ivóvíz kutak vízminőségének javítása élvez prioritást, de hosszú távon a vezetékrendszert
is fel kell újítani.
Arany László Fehérvári Civil Tanács elnöke:
A megyében a civil szervezeteknek nagyon fontos szerepük van, amit ma még nem tudnak
betölteni. A projektek önerejét sok esetben nem tudja előteremteni egy civil szervezet.
Ennek az önerőnek a központból történő támogatása fontos lenne. Egy pályázatsegítő
garancia alap létrehozását javasolja.
Bognár József Úrhida polgármestere:


A járó beteg és a kórházi ellátás integrálása nagyon jó ötlet, minél hamarabb szükség lenne rá.






Szükség lenne egy megyén belüli közszolgálati minimumszint meghatározására, amely elérésére
kellene törekedni minden település esetében. A közszolgáltatás ez esetben ki kell terjedjen a
belterületi utak kiépítettségére, az óvodai, általános iskolai, háziorvosi ellátásra, ivóvíz ellátás,
szennyvíz kezelés szintjére
A kistelpüléseknek nagy probléma a fejlesztésekhez szükséges önerő megteremtése.
Úrhida, mivel Székesfehérvár agglomerációjához tartozik, nem hátrányos helyzetű, ezért nagyon
minimális forrásai vannak. Fontos lenne az agglomerációban egy szélesebb körű együttműködés,
agglomerációs összehangolt fejlesztés.

Kisteleki Péter – VADEX Zrt. vezérigazgatója:
Az erdőművelésnél egyre inkább előtérbe kerül a közcélú feladatok ellátása. Ilyen, jelenleg
futó projektjük a Pákozdi arborétum megújítása, Székesfehérvár – Parkerdő bemutatóhely
létrehozása.
Bánszki István Zámoly polgármestere:
 Zámoly beletartozik a Móri borvidékbe, ezt kéri javítani a vizsgálatban.
 Zámoly számára nagyon fontos a Vértesen keresztül kiépítendő kerékpárút, amit a
Velencei-tavi kerékpárúttal együtt kellene fejleszteni a turizmus fellendülése érdekében.
 Gánt irányában a munkába járást is segítené a kerékpárút kiépítése.
 Komoly feladatot jelent a csapadékvíz elvezetés, a belterületi belvízelvezető rendszert a
falu önerőből nem tudja kiépíteni.
 A nagyvárosokban számos ipari park épült, de a kistelepülések pályázat hiányában nem
tudnak telephelyet fejleszteni.
 A következő években végre meg kellene oldani, hogy Pátka ne legyen zsáktelepülés
 Fontos az épített környezet védelme
 A kistelepülések fejlesztését sokszor hátráltatja, hogy nem tudnak új településrendezési
tervet készíteni. Jó lenne egy olyan megyei tervező cég, aki egységesen készítené a
környék településeinek a szükséges terveket. A megyei irányítás ne hátráltassa, hanem
segítse a tervezést.
 Szennyvíztisztító bővítése szükséges, legalább 50 %-os bővítést igényel.
Fejér megyei mérnökkamara képviselője:
A helyi munkahelyek megtartása szempontjából is fontos lenne, hogy a megyei tervezési
kapacitást és szaktudást vegyék igénybe a települések a közlekedéssel, vagy vízelvezetéssel
kapcsolatos tervezési megbízások esetében, hiszen a nagyobb helyismeret színvonalasabb
munkát is jelent.
Nádorfi Gabriella Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – tudományos osztályvezető:
A pátkai völgyzárógáton építendő kerékpárút nagyon jó ötlet, már vizsgálták a lehetőségét. A
kerékpárutakat össze kell kapcsolni. Székesfehérvár-Gorsium közötti kerékpárút
megvalósítása jelentős turisztikai lehetőséget teremtene.
Horváth István Tác polgármestere:



Járási szinten kellene megegyezni a szolgáltatásokról. Az önkormányzat már átadta a Fejérvíznek
az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelés feladatát.
Tác lakossága folymatosan növekszik. Szükséges az óvoda bővítése, a szennyvíztisztító kapacitás
növelése.




Jó gondolat az közszolgáltatási minimum szint megállapítása. Ennek keretében kellene egységes
szintre fejleszteni az orvosi ellátást, alapoktatást, szennyvízkezelést, ivóvíz szolgáltatást,
belterületi utakat.
A település tervei között szerepel a turisztikai lehetőségeket bővítő Kárpátia park kiépítése, a
megvalósítás azonban elakadt.

SAJTÓ

Fehérváron folytatódott a konzultáció a területfejlesztésről
2013. március 27., 15:23 szerző: Tihanyi Tamás forrás: feol.hu

Székesfehérvár - Február 21-e óta tartanak Fejér megye különböző térségeiben konzultációkat a
megye területfejlesztési koncepciójáról. Polgárdi, Sárbogárd, Enying, Dunaújváros, Martonvásár,
Gárdony, Mór, Bicske után a kilencedik, székesfehérvári rendezvényre szerdán került sor a
Megyeházán.

Lapunknak az esemény kapcsán Törő Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke elmondta:
tavaly volt már egy tervezési időszak, egy feltáró és értékelő vizsgálat, amelynek
elkészítéséhez a megyei önkormányzat szerződést kötött a VÁTI Nonprofit Kft.-vel. A
született anyagot a megyei önkormányzat értékelte és véleményezésre elküldte a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumhoz. Ott azonban olyasmit is hozzáírtak a jelentéshez, amely
egyáltalán nem nyerte el a megyei vezetők és szakemberek tetszését. Miről van szó?
Elsősorban a megyeszékhelynek az úgynevezett csapágyvárosi kategóriában való
szerepeltetéséről.
Mint ahogyan erről korábban már írtunk, ez azt jelenti, hogy a Budapest környékén lévő
megyei jogú városokat olyan kategóriába sorolnák, amely a fejlesztések tekintetében
másodlagos szerepet jelentene, hiszen a főváros agglomerációs központjai lennének. Ezt sem
Székesfehérvár, sem a megyei közgyűlés nem tudja elfogadni. A Nemzetgazdasági Tervezési
Hivatal gondozásában folytatódik az új Országos Fejlesztési Koncepció és az új Országos
Területfejlesztési Koncepció kidolgozása. A megyei területfejlesztési koncepcióról a szerdai
konzultáció a székesfehérvári járásról szólt. Ezzel kapcsolatban Törő Gábor azt mondta: a
járást továbbra is elsősorban a Székesfehérvár peremén lévő iparterületek látják majd el
munkahelyekkel. Komoly kitörési pontot jelenthet fehérvári központtal a turizmus: a
kerékpárutak bővítése, a kastélyfelújítási program, kialakulhat a vár-, vadász-, lovas- és a
borturizmus. Nem felejthető el a mezőgazdaság fejlesztése sem. A legfontosabb, hogy 2007 és
2013 között az uniós források mintegy 16 százalékát fordítottuk gazdaságfejlesztésre, ez 2014
és 2020 között 45-50 százalék lesz és azt jelenti, hogy a helyi kis- és középvállalkozások igen
komoly összeget kaphatnak majd. Ez azért is fontos, mert a látszat csal: messze nem a
multinacionális cégek a legnagyobb foglalkoztatók.
Külön fejezet lesz a Szent György kórház fejlesztése: most indul egy 7,8 milliárdos
beruházás, de további pályázatok is lesznek, rendelők épülhetnek. Van, ahol a felzárkóztatást,
van, ahol az értékteremtést kell hangsúlyozni, mondta Balsay István, a megyei önkormányzat
területfejlesztési tanácsadója, aki megerősítette: Székesfehérvár szempontjából a fővárosi
agglomeráció helyett az volna a fontos, hogy nagyvárosi kategóriába sorolják a
területfejlesztés kapcsán hasonlóan Miskolchoz, Szegedhez, Debrecenhez, vagy éppen
Győrhöz. Balsay szerint hatalmas nyomás nehezedik ránk, mert a fővárosi agglomeráció
elnyelhet bennünket.
Tihanyi Tamás

3. melléklet: Szakági egyeztetések

Szakági egyeztetés - közlekedés

MEGHÍVÓ

Tisztelt Uram!

2012-ben megkezdődött a következő uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési ciklus
(2014–20-as időszak) tervezése. Az uniós tervezés a területi és az ágazati szereplőknek
egyaránt feladatokat ad, ráadásul a vonatkozó uniós elvárások is várhatóan jelentősen
átalakulnak az eddigi gyakorlathoz képest (kialakításuk folyamatban van).

A megyei önkormányzatok által végzett területfejlesztési tervezés olyan tevékenységekre
terjed ki, amelyek a jelenleg ismert tervezési szerepkörökhöz[1] igazodnak, és amelyek
eredményei reményeink szerint a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklust meghatározó
operatív programokba bekerülnek, ezzel megteremtve az alapot az elkövetkező hét év
fejlesztési, pályáztatási rendszerének.
2012-ben elkészült az új megyei területfejlesztési koncepció és program előkészítő fázisát
jelentő feltáró-elemző, helyzetelemző munkarész, amelyet a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 129/2012. (XI.29.) önkormányzati határozattal fogadott el.
A területfejlesztési tervezés következő lépése a megyei területfejlesztési koncepció
kidolgozása.

„A megyei területfejlesztési koncepció hivatott arra, hogy a megye egészének tervezési
alapjait lerakja. Ezért a koncepció úgynevezett teljes tervezés, amely kiterjed:





[1]

a megye társadalmi, gazdasági és környezetei területi alrendszereire egyaránt, beleértve
a vidéki térségekkel kapcsolatos témakörökre;
a megye fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra;
a megyei szinten és a központi szinten kezelhető témákra és ágazatokra egyaránt;
az önkormányzat és a közszféra tevékenységeivel befolyásolható témákra és ágazatokra,
de emellett számba veszi a gazdasági szereplők, a vállalkozások, a civil szervezetek,
egyházak és egyéb társadalmi szerveztek felelősségi körébe tartozó feladatokat is.”[2]

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint a
területfejlesztés vált a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladatává. A területfejlesztéssel
és a területrendezéssel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény alapján
pedig a megye vált a területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé.
[2]
Forrás: Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozásához,
valamint az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában való közreműködéshez – Nemzetgazdasági
minisztérium, Nemzeti tervezési hivatal

A fenti elveknek megfelelően a megyei területfejlesztési koncepció a megyei társadalom
egészének szól, beleértve a közszféra és a gazdaság szereplőit, a társadalmi szervezeteket, a
polgárokat. Ennek érdekében a koncepció elkészítése során szeretnénk minél szélesebb
körben bevonni az érintetteket.
A koncepció készítésének első lépéseként egy konzultációs sorozatot indítunk, amely során
az összes járás, illetve szakág képviselőivel szervezünk egyeztető fórumokat.

Az eredményes közös munka érdekében meghívom a közlekedési témaköröket érintő, 2013.
február 21-én 10.00 órakor a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságán
(Székesfehérvár, Berényi út 13.) tartandó konzultációra.
A konzultáció meghívottjai:
Fejér Megyei Mérnöki Kamara részéről Polányi Péter,
Magyar Közút NZrt. Fejér Megyei Igazgatósága részéről Molnár István,
Székesfehérvári Önkormányzat Közlekedési Iroda részéről Nagy Zsolt,
Alba Volán részéről Nagy Zoltán.
A mellékelt vezetői összefoglaló eddigi munkánk eredményét és a megye területfejlesztési
koncepciót megalapozó fejlesztési intézkedések javaslatát mutatja be.
Megköszönöm, ha a közös munka gördülékenysége érdekében a mellékelt kérdőívet a
konzultációs beszélgetésre kitölti.
Budapest, 2013. február 15.

Tisztelettel
Devecseri Anikó

EMLÉKEZTETŐ
Tárgy: A Fejér megyei Területfejlesztési Koncepció szempontjából releváns közlekedési kérdések
megvitatása
Idő: 2013. február 21. 10.00
Hely: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatósága (Szfvár, Berényi út 13.)
Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint

Devecseri Anikó, a VÁTI közlekedés-tervezőjének Fejér megye területfejlesztési koncepciója
készítésének menetéről szóló bevezetője után a szakágak képviselői a következő támogatási időszak
kialakításához a következőkre hívták fel a figyelmet:
 Az országos fő- és mellékúthálózat fejlesztése a továbbiakban is fontos feladat. Ezen belül
új nyomvonalak kiépítésére is és a közutak minőségének javítására is szükség lenne.
 A hiányzó mellékúti kapcsolatok (pl. zsáktelepülések) kiépítésének támogatását
szükséges megteremteni.
A jelenlegi támogatási rendszerben nem volt lehetőség, mert ROP-okból csak
mellékút felújításra volt támogatási lehetőség, amit az önkormányzatok úgy
próbáltak áthidalni, hogy mezőgazdasági útként kiépítettek kapcsolatokat. Problémát
okozott azonban, hogy azok nem váltak állami mellékúttá, így kezelőjük sem
tisztázott, pl. havat nem takarítják el róla, busz nem tud járni rajta.)
 A főúti elkerülő utak támogatásánál szükséges vizsgálni a térségi gazdasági hatást
is. Az elkerült településen a gazdaságot visszavetheti.
 A mellékút felújítás támogatására továbbra is szükség van.
 Csomópontok korszerűsítésének támogatása szükséges lenne. Korábban voltak
forgalombiztonsági, baleset megelőzési pályázatok, de jelenleg nincsenek.
 A kerékpáros turizmust feltételeinek javítása is fontos.
 A kerékpárút építést hálózatos formában lenne ésszerű támogatni. A jelenlegi
rendszerben a KözOP a főút mellett lakott területen kívül engedte, főút belterületén
főút mellett ROP nem engedte →nem folytonos, hálózat kialakítására kellene
törekedni, integráltan kiépíteni (pl. ha kell a buszmegálló átrakása is történhessen
ugyanabból a támogatásból, megyehatáron át finanszírozási és kezelői problémák.
 A megépült kerékpárút fenntartására kezelői szervezet létrehozása lenne
szükséges. Mint közút esetében a Magyar Közút.
 A megyeszékhely, Székesfehérvár agglomerációs szerepének segítése támogatandó. A
bekötő utak, autóbuszjáratok fejlesztése.
 Közösségi közlekedés fejlesztése.
 A közösségi közlekedés fejlesztése elkezdődött, de további lépések szükségesek. A
fejlesztési elképzelések nagy része a felsőbb szervektől indul, nem megyei szintről. A
járműkövetési, utas tájékoztatási rendszer fejlesztése folyamatban van ROP-ból.
Egységes tarifa rendszer felülről vezérelt, előbb-utóbb kialakul. Vasúti és kerékpáros
közlekedés összekapcsolása szükséges.







 A megrendelő és a szolgáltató oldalon jobban összehangolt fejlesztések
szükségesek.
 A közösségi közlekedés járműparkjának fejlesztésére eddig semmilyen lehetőség
nem volt. A támogatásból megvalósított, új járműkövetési, utas tájékoztatási
rendszerekkel a régi rozoga járműveket szerelik fel. Telephelyfejlesztés.
 A járatok tervezésében szükséges lenne egy megyei szintre, mert felülről vezérelve
nem látható minden probléma.
Területfejlesztési koncepcióban integráltan kellene kezelni a különböző szakágakat és a
különböző OP-k átjárhatóságát szükséges lenne megteremteni.
 PL. kikötő fejlesztés esetén vasúti és közúti kapcsolatokra is gondolni kell.
 Az autópályák és főutak építése, fejlesztése KözOP-ból történt, a mellékutak
fejlesztése ROP-ból, de ahol a kettőnek közös csomópontja van, mindkét OP kizárta a
fejlesztés lehetőségét.
 A közlekedés más témák támogatásával együtt kezelhető. (A periférikus térségek,
Vállalkozási klaszter, Intézményi hálózat)
Baleset- és forgalmi menedzsmenti rendszer, kutatás.
A pályázatok rendszerében a bürokrácia értelmes mértékűvé tétele szükséges.
A járásközpontok elérhetőségének javítása is támogatandó, bár a változó rendszer
követése nem mindig járható.

Összeállította Devecseri Anikó
Budapest, 2013. március 4.

Szakági egyeztetés – Ipar, turizmus, foglalkoztatás,
szakképzés

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem / Uram!

A szakképzési törvény változása alapján a Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
feladata a megye szakképzés-fejlesztési koncepciójának elkészítése, elfogadása. A koncepció szerves
részét fogja képezni a megyei területfejlesztési stratégiának, programnak, melyet a Fejér Megyei
Önkormányzat hívatott elkészíteni, elfogadni.
A megyei önkormányzat további feladata Fejér megye területfejlesztési koncepciójának
elkészítése, mellyel a VÁTI Nonprofit Kft-t bízta meg.
Mivel a 2014-2020 évre szóló ágazati stratégiáknak összhangban kell lenniük, ezért közös
gazdaságfejlesztési és szakképzés-fejlesztési rendezvényt tartunk az érintettek bevonásával, melyre
ezúton tisztelettel meghívjuk.
A rendezvényen szeretnénk pontosítani a 2014-2020 közötti tervezési időszakra vonatkozó
gazdaság- és szakképzés-fejlesztési céljainkat, megoldandó problémáinkat, azonosítani
projektjavaslatainkat. Ehhez mellékeljük azokat a dokumentumokat, melyek tartalmazzák a tavaly
elkészült Fejér megyei feltáró-értékelő vizsgálat alapján előzetesen meghatározott fejlesztési
irányokat és cselekvési területeket.

Az egyeztető megbeszélés időpontja:
2013. február 25. (hétfő) 10 óra
Helyszíne:
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Gazdaság Háza
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Tisztelettel:
Dávid Lajos

Ginter Gábor

MFKB elnök

területfejlesztési szakértő

Budapest, 2013. február 19.

EMLÉKEZTETŐ
Fejér megye területfejlesztési koncepció készítésével kapcsolatban megrendezett ágazati egyeztető
fórumról gazdasági, szakképzési témában
Időpont: 2013. 02. 25.
Helyszín: Székesfehérvár, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Résztvevők: melléklet jelenléti ív szerint
Dávid Lajos köszöntőjében elmondta, hogy a találkozó célja az új megyei fejlesztési koncepcióban a
szakképzés és gazdaságfejlesztés megfelelő reprezentálása. A szakképzési törvény módosítása
jelenleg zajlik és a megyei középtávú szakképzés-fejlesztési koncepció vázlata elkészült.
Véleményezési fázis megvolt. Ütemterv elkészült, febr. 13-i ülésen elfogadták. 2 intézkedés szerepel
benne: A 2014-2015. évi beiskolázások előkészítése és egy 300 fős felmérés szakképzési igény
felmérés és szakképzési intézmény kapacitás felmérés (Klebergsberg Intézet). Ezek szembeállítása, a
támogatott és nem támogatott szakmák meghatározása 2013. márc 31-ig megtörténik. 45 szakképző
intézet van a megyében.
A Fejér Megyei koncepcióhoz márc. 31-ig minden szakképzési területről kimutatásokat, adatokat
biztosít az Ipar Kamara.
Ginter Gábor a Fejér Megyei Koncepció tervezője jelezte, hogy a helyzetfeltárásban vázolt
intézkedésekhez várják a tervezők a hozzászólásokat, fejlesztési irányok meghatározását a mai
alkalommal. Kiküldésre kerül egy rövid kérdőív is, amelyet vagy neki vagy Vaszócsik Vilja felelős
tervező számára, vvaszocsik@vati.hu címre kér visszaküldeni.
A megyei honlapon megtalálható a helyzetfeltárás rövidített változata, amelyet véleményezésre
megkaptak a megjelentek is. A javított anyag felkerül a megyei honlapra a véleményezési eljárást
követően.
Ezt követően az alábbi témák kerültek megbeszélésre:
Általános
 Kérdésként merült fel, hogy miért kerül be a megyei intézkedések közé sok országos
hatáskörű intézkedés.
 Dicsérendő, hogy a szakképzés és a gazdaságfejlesztés együtt kerül egyeztetésre.
 A helyzetfeltáró anyag a SWOT-on alapszik, ez egy bevált módszer, de statikus. PEST
módszert is kellene alkalmazni.

Atipikus foglalkoztatás
 Az anyagban a foglalkoztatás témakörében megjelenik az atipikus foglalkoztatás is, de nem
elegendően.
 Az atipikus foglalkoztatás nem működik országos szinten se, pedig kellene. Megye déli része
rossz helyzetben.
 Fogyatékosak számára a képzést lehetővé kell tenni, a munkaerőpiacba való bevonásuk
fontos volna.
Társadalmi vállalkozások
 Társadalmi vállalkozások fogalma hiányzik az anyagból. EU fehér könyv is említi. For és
nonprofit gazdasági vállalkozások határmezsgyéjén helyezkedik el. Nagy lehetőségek állnak
előtte.

Civil szervezetek
 Az anyag a civilekkel kapcsolatban nagyon pozitív, jelenleg nem ilyen jó a helyzet, inkább
lehetőségként kell definiálni. Valóban aktív civil szervezet 30-50 db működik a megyében. Az
új civil törvény a közhasznúság tekintetében megrostálja a szervezeteket.
Gazdaságfejlesztési területek szabályozása
 Ipari parkok esetében rugalmas szabályozásra lenne szükség, mert nagy időveszteséget okoz,
míg beindul a valós kialakítás. Egy-két év is eltelik az engedélyezéssel.
 Fejlesztési területek földhivatali átsorolása szintén nehézkes, HÉSZ megváltoztatásának
bonyolultsága. A környezetvédelmi szakhatósági eljárás nagyon hosszú. Ellenpélda Románia.
 Körültekintő fejlesztési területkijelölés szükséges, sokoldalú egyeztetés szükséges, különben
működésképtelen területek jönnek létre. Pl. A Sós-tói Ipari Parkban nincs szennyvízelvezetés.
Repülőterek
 Az OTrT-ben nem szerepel az Alba Airport. Érvényes engedélye van nemzetközi besorolásra.
2010. évi engedély 3 évre, 3-3 évre meghosszabbítható. A Légügyi Hatóság , Farkas András
NKH küldi meg az észrevételt. A megye jelezni fogja ezt az OTrT-hez is.
Vállalkozás-fejlesztés
 Alacsony a vállalkozási hajlam, pedig volna támogatás. Van folyamatos forrás, de kevés a
kereslet. Az a tapasztalat, hogy munkanélküli alkalmazott válik vállalkozóvá leggyakrabban.
 Kormányhivatal nem szerez tudomást hivatalosan új vállalkozás létesítéséről. Hivatalos
csatornába kellene terelni. Bejelentési kötelezettség legyen.
Szakképzés
 A szakképzés tartalmi, szerkezeti és intézményi reformja szükséges. 25 éve oktatnak
vállalkozástant, mégsem hatékony.
 Megvizsgálandó, hogy a végzős diák a szakképzésének megfelelően helyezkedik-e el vagy
nem. Nyugaton is elterjedt, hogy a végzős diplomás nem feltétlenül a szűken vett
szakterületén helyezkedik el rögtön.
 Operatív javaslat: Szűk körben üljön le a kamara, váti, intézményfenntartók és város
képviselői. Hogyan lehet maximálisan kihasználni a szakképzési törvény engedte szűkülő
lehetőségeket
 felsőfokú szakképzés átkerül a főiskolákhoz, egyetemekhez
 Együttműködés szükséges: szakképzés, kamara és foglalkoztatók között
Középfokú oktatás
 Alkalmazott – vállalkozói státusz ismeretanyag már az iskolai képzésben is jelenjen meg. A
vállalkozói ismeretek oktatása nagyon fontos lenne. 20 éve van hagyománya az országban.
Vállalkozásokkal való kapcsolat is szükséges az oktatásban. Erre alapozva új tananyag
készítése szükséges. A vállalkozások indítását gyakorlatilag minden kormány támogatta, de
kampányszerűen. pl. fiatal vállalkozók támogatása TÁMOP. Mikrohitelek, tanácsadás, képzés
legyen folyamatos. A kezdő vállalkozóknak ma nagyon magas biztosítékokat kell adniuk, ez
nem alkalmas a vállalkozás beindítására. Banki módszereket alkalmaznak rájuk.
 Hasznos volna oktatási, szakképzési műhelymunka cégvezetők jelenlétével széles körű
fórumon.
 Önéletrajzírást középiskolában szükséges lenne tanítani.
 Pályaválasztást irányítani kell számukra, jelenleg ez sem működik jól.
 A FMKIK pályaválasztási kiállítást szervez 12 éve. Megyében lévő középiskolák és egyetemek
bemutatása 7. és 8. osztályosok számára pénteken- szombaton szülőkkel. Sajnos legtöbbször
a szülő választ, és nem szakmunkára és technikusi pályára irányítja.



FMKIK az elkészült szakképzési anyagát a VÁTI számára hozzáférhető teszi.

Felsőfokú oktatás
 Álláskeresési technikák oktatása főiskolán, egyetemeken fontos lenne.
 Az Óbudai Egyetemen a mérnök asszisztens képzés már beindult. Folyamatos lesz. BSC
képzés van vállalkozás-alapítás terén, angol-magyar szakon.
 Az egyetemek szívesen részt vállalnak az akkreditált felnőttképzési program kidolgozásánál.
 Munkaerőpiacon a legkelendőbb jelenleg a villamosmérnöki és az informatikai végzettség.
Óbudai Egyetemen a másodéveseket alkalmazza már az IBM. A Kodolányi Főiskolát végzettek
is viszonylag jól el tudnak helyezkedni.
 A fiatalok főleg Budapesten dolgoznak, de Székesfehérváron laknak.
 Az oktatásban a gyakorlati képzés több legyen. Gyakorlati helyek számának növekedése
fontos lenne.
- Fontos lenne a felsőoktatási partnerség megvalósulása
Duális képzés
 A duális képzést – a tanulmányai során a hallgató már dolgozik a cégnél, szerződést köt a cég
a hallgatóval – fontos lenne az anyagban említeni. Németországban elterjedt, jó példa.
 Javítható lenne a kapcsolat a cégekkel, ha szakdolgozati témákat kínálnának a diákoknak.
 Fontosak az egyetemi külföldi kapcsolatok (pl. Óbudai Egyetem: üzbég, kazah, NYME: osztrák
birtokrendezés)
Mentor szerep
 A mentori szerepet erősíteni kellene a tanulmányok befejezésekor, álláskereséskor és már a
képzés folyamán is. Állandóvá kellene tenni, nemcsak utolsó félévben.
 Partnerségi tervbe javasolt: Mentorálási rendszer
Megújuló energia
 Szakképzésben jelenjen meg az alternatív energia oktatás, erre való támogatás. A termelés
átalakítás a megújuló energia irányába elvárás, de nincs hozzá szakember.
Tudás alapú gazdaság, partnerség
 Tudás alapuló gazdaságban élünk, korszakváltás van most is, mint az ipari forradalomban. A
tudás felértékelődik. Azokban az országokban, ahol a kutatás, oktatásban magas az
invesztálás (Skandinávia) ott kisebb gondokkal küszködnek az átstrukturálódás tekintetében.
 Innovációs járulék, szakképzési járulék nem elegendő. Nincs valódi partnerség. Nincs valódi
együttműködés a cégek és kutatás között. Az anyagban szó van róla, nagyon kellene.
Innováció vezérelt modell kell megvalósuljon.
 Az egyetemek örülnek a partnerségi programnak, várják a megkereséseket a kamara
részéről.
Felnőttképzés
 A tudásalapú társadalom felértékelődése szükségessé teszi a felnőttképzést, a kereslethez
igazodó oktatást és a megyei adottságokhoz igazodó képzést. Egész életen át tartó tanulás
szükséges. A Velencei-tónál, Vértes is lehetne a meglévő turisztikai adottságokra így ráépíteni
a szakemberképzést. A turizmus fellendítése kapcsán rekreációs szakember képzés
szükséges. Volt már egy PHARE képzés korábban a NYME-en. Bizonyított tény pl. ha egy
gyógyfürdőben van szakember a kihasználtság 30%-ról nőtt 60%-ra.
 A kamaránál is sok vállalkozásfejlesztési képzés van.




Pályaorientációs program kidolgozása, szakértők, cégek felkérése zajlik a FMKIK-nál. 64
indikátor kidolgozása nov 30-ig. Új képzési vezető Takács Andrea, új képzés orientációs
vezető Szabó Mária. Műhelybeszélgetésre hívja az érintetteket.
Jelenleg marketing alapuló táradalom működik, a cél a tudásalapú társadalom
megteremtése. A jó pályaválasztás egyik feltétele a helyi ismeret, szakmahagyomány tudata
(identitás) igény és kereslet ismerete.

Oktatás menedzsment, digitális oktatás –távoktatás
 Jelenleg nem elterjedt országos szinten sem. Külföldi példákat (Izrael) kell tanulmányozni az
oktatás hatékonysága érdekében.
Duna szerepe a megyében
 A Duna Stratégiából adódóan nagyobb szerepet kellene adni a Dunának a megyében.
Turizmus és logisztikai, de gazdaságfejlesztési potenciál is. Közép Dunai ITI (SzázhalombattaDunaújváros-Paks vonal) tervezett.
 A Duna szerepét az agrárszektorban is növelni kell (pl. aszály elkerülésére csatornák építése
közmunkában)

Sajtó
Navigáció: feol.hu / Hírek / Összehangolják a megyei fejlesztési terveket

Összehangolják a megyei fejlesztési terveket
2013. február 25., 16:11 szerző: Klecska Ernő/Fejér Megyei Hírlap
Fejér megye – Össze kell hangolni a gazdaságfejlesztési, a szakképzési és a területfejlesztési
koncepciókat – e célból hétfőn ültek össze a érintettek.
A szakképzési törvény változása alapján a Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (MFKB)
feladata a megye szakképzés-fejlesztési koncepciójának elkészítése, elfogadása. A koncepció szerves
részét képezi majd a megyei területfejlesztési stratégiának, programnak, amelyet a Fejér Megyei
Önkormányzat hivatott elkészíteni, elfogadni. A megyei önkormányzat feladata a megyei
területfejlesztési koncepció elkészítése is, amivel a Váti Nonprofit Kft-t bízta meg. Mivel a 2014-2020
évekre szóló ágazatai stratégiáknak összhangban kell lenniük, közös gazdaságfejlesztési és
szakképzés-fejlesztési fórumra ültek össze ma a Gazdaság Házában az érintettek.
A rendezvény célja az volt, hogy a tervezési időszakra vonatkozó célokat, problémákat pontosítottuk
és azonosítottuk a projektjavaslatokat – mondta a házigazda Dávid Lajos, az MFKB elnöke és Ginter
Gábor a Váti területfejlesztési szakértője.
– A szakképzésnek nem csak követnie kell e koncepciókat, de alkalmazkodnia is kell hozzájuk –
emelte ki Dávid Lajos, aki azt is bejelentette, hogy a 2014-15-ös tanév beiskolázását megelőzően egy
300 fős mintán felmérték a leendő diákok és szüleik igényeit, a szakiskolai kapacitásokat pedig most
veszik számba.
A Váti által elkészített tanulmánnyal kapcsolatban Domokos Tamás, az Echo Innovációs Műhely
módszertani igazgatója kiemelte: helye lenne a koncepciókban az egyre erősödő társadalmi
vállalkozásoknak is. Szekfű Tibor, a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezetője szerint a mainál sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a vállalkozói ismeretek
képzésére, mert miközben az iskolarendszerű képzés erre nem készült fel, a képzési piac egyéb
szereplői kidolgozott programokkal rendelkeznek.
Tóth Ferenc, az ipari parkok egyesületének regionális vezetője azt emelte ki, hogy miközben a
befektetői igényeket legtöbbször nem lehet előre ismerni, az építésügyi szabályozás rendkívül
rugalmatlan, s a hosszú ideig húzódó eljárás miatt gyakran el is mennek a befektetni szándékozók.
Buday Attila, a megyei munkaügyi központ igazgatója aggasztónak nevezte, hogy amíg náluk
folyamatosan rendelkezésre állnak források, kevés vállalkozó keresi meg őket. Legalább ekkora gond
az is – hangsúlyozta –, hogy a kormányhivatal nem szerez tudomást előre a tervezett beruházásokról.
A felsőoktatási intézmények képviselői, köztük Kadocsa László, a Dunaújvárosi Főiskola és Seebauer
Márta, az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központjának főigazgató-helyettese és Hinek
Mátyás, a Kodolányi főiskola tanszékvezetője azt emelte ki, hogy a tudásalapú gazdasághoz kell
alkalmazkodni, mert ha ezekre a kérdésekre nem tudunk adekvát válaszokat adni, vészesen
lemaradhatunk.

Klecska Ernő/Fejér Megyei Hírlap

Szakági egyezetés – Településfejlesztés,
településrendezés, épített örökség védelme

MEGHÍVÓ

Tisztelt Meghívottak!
A 2012-ben indult Fejér megye területfejlesztési koncepciójának helyzetfeltárási és –értékelési
munkarészének lezárása után, ez évben cégünk elnyerte a koncepció elkészítésének feladatát. E
munkát elősegítendő, tervezői-szakági egyeztetés összehívását kezdeményezzük, az „építésügy,
településfejlesztés, örökségvédelem” szakterületeken belül.
Az egyeztetés célja, hogy a 2014-2020 közötti tervezési időszakra vonatkozó céljaikat, legégetőbb
megoldandó problémáikat, beavatkozási-, illetve projektjavaslataikat megismerjük. Szeretnénk
továbbá, ha az Önök számára is véleményezésre bocsátott vizsgálati anyag végén található
intézkedési javaslatokat rögzíteni, pontosítani tudnánk, hogy a későbbiekben tervezett – a 2012 őszi
közös munkaértekezlethez hasonló - rendezvényen erre építsük majd Fejér megye területfejlesztési
célrendszerét.
Az egyeztetés időpontja: 2013. február 26-án, kedden 10-12 óra között
Helyszín: Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) címer terme
Kérjük, hogy amennyiben további (megyei kompetenciájú) résztvevőkre vonatkozó javaslataik
vannak, úgy azokat küldjék meg nekem, illetve részvételüket jelezzék számomra.
Segítségüket előre is köszönve, megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Üdvözlettel:
Vaszócsik Vilja
területrendező tervező

Területi Információszolgáltatási és Tervezési
Igazgatóság
Térségi tervezési és területrendezési osztály
1111 Budapest
Budafoki út 59.
Tel.: 2792614/133 / +36-30-450-60-49
e-mail: vvaszocsik@vati.hu

EMLÉKEZTETŐ
Fejér megye területfejlesztési koncepció készítéssel kapcsolatban megrendezett ágazati egyeztető
fórumról örökségvédelmi témában
2013. 02. 26. Székesfehérvár
Megyeháza, Címerterem
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
A találkozó célja a Fejér megyei területfejlesztési koncepció alkotást segítő ágazati fejlesztési
javaslatok megtárgyalása volt illeszkedve a megyei előzetes fejlesztési irányaihoz és az EU-s 2014-20as tematikus célterületeihez.
Vaszócsik Vilja köszöntője és bevezetője után az alábbi témák megbeszélésére került sor:
1.Régészet
 A kastélyok és kastélyparkok mellett jelenjen meg az anyagban a régészeti téma is.
 A Szent István Király Múzeumnál KDOP pályázatot megnyertek a régészeti témában
(Gorsium). Támogatási szerződés is megvan már. Várhatóan 2013 decemberére valósul meg
a projekt. Az első ütem határideje ez év december. A második ütemben az ott lévő színházat
(újkorban épült, nem eredeti) meg akarják újítani + egyéb fejlesztések is kellenek, hogy több
vendég jöjjön. Fontos a II. és III. századi falfestmények restaurálása, bemutatásukhoz
védőépület emelése
 Szabadbattyán külterületén Pannónia legnagyobb és Európában is egyedülálló - 14 000 m2
alapterületű - késő római kori (IV. sz.) magán használatú villaépületét tárták fel (még nem
teljes területén). Az épületben - amelynek előkelő tulajdonosa a Seuso kincsek birtokosa
lehetett – bizánci stílusú falfestményeket találtak. A helyiségekben gyakorlatilag épségben
megmaradt a terrazzo padlóburkolat. Feltárták a fűtésrendszer nagy részét is.
 Még régebben egy hasznosítási terv is készült. Ebben szerepel pl. egy olyan nyílt restauráló
műhely, ahová a nagyközönség betekintést nyerhet.
 A két helyszín (Gorsium és a szabadbattyáni villa) közelsége (6-8 km) és a Sárvíz melletti
fekvése lehetőséget adna azok együttes, komplex turisztikai fejlesztésére. Így pl, a vendégek
lehajózhatnának a villától (ahol a régészeti munkákba is betekintést nyerhetnének) a Sárvízen
egy római őrnaszáddal és visszafelé jöhetnének római szekéren. Útközben megtekinthető
lenne a Szabadbattyán melletti középkori Kula-torony és a védett Cifra kert is. A
településrendezési tervben is szerepelt ez a tematikus út elképzelés. Jó vendégforgalom
növelő attrakció lenne, múzeum nagy lehetőségnek tartja. Amerika filmesek, ha keresnek
római helyszíneket, az is bevétel lehet.
 Szabadbattyánban a villán kívül még fel nem tárt római kori település is van, a légifelvételek
alapján ókori kör alakú kőszínházat is pozicionálnak a szakemberek.
 A turizmus számára az a legmegfelelőbb, ha az attrakciók 30-40 km körzeten belül vannak. Ez
itt, Székesfehérvár vonzáskörzetében, fennáll. A térségben lévő kastélyok kastélyparkok
bemutatásával olyan programot lehetne kialakítani, amely a változatos látnivalókat összeköti.
 Csákvár határában paleolit kori Báracházi barlang bemutatására lenne lehetőség.. Itt számos
őslénytani leletet és az ősember jelenlétére is utaló eszközöket, tárgyakat találtak. A
barlangban a római korban Diana szentélyt alakítottak ki.
 Dunaújvárosban is számos római kori emlék található. A római limes részeként itt feküdt
Intercisa katonai tábora. A múzeumot is érdemes volna fejleszteni, számos lelet még
raktárban van.
 A dunai limes világörökségi várományosi terület is. Az egyes objektumok jelölése mellett,
külföldi jó példák (Németország) alapján lenne lehetőség pl a számos (54) katonai



őrtoronyból néhány rekonstrukciójára, bemutatására és a limes út egyes szakaszainak
feltárására.
A római katonai tábor található még Adonyban, Baracson. Adonyban a Duna elvitte a felét,
de Baracson be lehetne mutatni.

2. Középkori várak
 Középkori vár Csókakő. Felújítás alatt áll, de még elég rossz állapotban van.
3.Kastélyok
 A megyében országos viszonylatban is jelentős számú nagykastély található. Ez hátrány és
előny is egyben.
 Fehérvárcsurgó, Nádasdladány, Dég – elindult a kastélyprogram. De még sok a romos, rossz
állapotú, nem megfelelő funkciójú.
 A kastélyparkok szintén rossz állapotban vannak. Csákvári kastélyparkra a Kertészeti Egyetem
készített tervrajzot az eredeti forma visszaállítására. A kastély jelenleg kórház, a lépcsőházat
lehet csak megnézni.
 Dégi kastélypark eredeti és rekonstruálható kiterjedése 300 ha, nagyobb mint a fertődi
kastélypark.
4. Székesfehérvár
 Székesfehérvár koronázási székhely. Önmagában is nagyon jelentős, de sok középkori emlék
még a föld alatt befedve van.
 Korai királyi várból jó lenne láttatni valamit a nagyközönség számára. Géza fejedelem
templomát is részben, üveg alatt be lehetne mutatni. Nyugati példák vannak rá.
 Török fürdő tragikus állapotban. Fehérvár mocsári környezetét is be lehetne mutatni, több
előtelepülése volt már a középkorban.
5. Települési főépítészi hálózat
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Főépítészi Iroda fejlesztési elképzelésekben nem
kompetens. Ők véleményezőként vannak bevonva a koncepcióba Városi főépítész Lantay
Attila 2013. januártól van hivatalban.
 A városi főépítész nem illetékes fejlesztési témákban, helyette: Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatóság, Barabás Emőke, barabas.emoke@pmhiv.szekesfehervar.hu
 Javasolt szerepeltetni az anyagban a főépítész hálózat létrejöttének szükségességét. Városi
főépítész kevés van: Székesfehérvár, Dunaújváros, Mór. Rácalmáson volt korábban. Extrém
rossz helyzetben van a megye. Összesen 5 főépítész van az állami főépítésszel együtt.
 Célszerű lenne a járási konzultációs fórumon felhívni a figyelmet a főépítész hiányra.
 A főépítészeknek célszerű volna olyan jogot adni, hogy a tervkészítésbe szakmai alapon
nagyobb arányban szólhassanak bele. Ne csak utólag véleményezhessék. Kevés a jogosultság
a településrendezési és megyei területrendezési tervek véleményezésében. Csak bizonyos
szakterületet véleményezhet, figyelemfelhívást tehet, ez kevésnek bizonyul.
 A főépítészi hálózat önkormányzati kompetencia, nem járási, kormányhivatali. A járásokban
van építéshatóság, de az eljáró hatóság. A főépítész a jogszabály előkészítésben vesz részt.
 190/2009 Korm. rendelet (a főépítészekről) szerint összeállhat bármennyi település, ha van
akarata és pénze. Ösztönözni kellene a településeket közös főépítész (térségi főépítész)
alkalmazására, mert ha meg nincs, mulasztásos törvénysértést követnek el. Az
Örökségvédelem vagy az együttrendezés intézkedésben lehetne helyet találni ennek a
célnak.
 A tervtanács betagozódott a polgármesteri hivatal (polgármester) ügymenetébe
(településképi véleményezési eljárás).

6. Állami főépítészi szerep
 Az új állami főépítész van a térségben (Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye egy
része illetékességi területtel). Korábban Veszprém megye főépítészeként működött.
 Az állami főépítésznek a megyei koncepcióval kapcsolatban csak állásfoglalási szerepe van.
Vizsgálja, hogy nem ellentétes-e a koncepció a megyei rendezési tervvel, illetve az OTrT-vel.
Ezt mondja ki a jogszabály. A sorrendiség nem megfelelő, mert előbb lenne a koncepció,
utána a rendezés.
7. Általános koncepció tervezési felvetések
 Megjelent a magyar jogszabály a 2014-20-as EU-s Operatív Programokról. A megye
várhatóan a források 10 %-val fog rendelkezni. Kérdés, hogy területalapú lesz-e vajon vagy
ágazati.
 Koncepció: teljes tervezés (minden ágazat), hosszú távú terv 14 évre. A 2014-20 ciklusra
kevésbé van hatással, mint a program.
 A programnak a tartalmi követelményrendelet szerint a koncepción kell alapulni.
 A gyakorlatban a programozás jóval szűkebb, a megyei kompetencia témákra és forrásokra
szűkül 2014-20 ciklusra.
 Kistérségi közigazgatási egység megszűnt 2012-ben. 2013-ban a kistérség területfejlesztési –
statiszikai egységként továbbra is él. Az integrált területi fejlesztési modellt támogatná az EU.
Az IVS helyett együttműködő térség, város és térsége néven emlegetik. Lehet, hogy a
kistérség ennek lesz a hatóterülete.
 Integrált területi fejlesztés megközelítés: Város és térsége, valamint két város egy
tématerület mentén. Felülről vezérelt lesz. Az OFTK-ban rögzítik az integrált területi
beruházásokat (ITI). A megyei jogú városokban kiírták a pályázatot, hogy az IVS-t felújítsák
vagy átalakítsák ITI-re. Az ITI a forrásfelhasználás miatt fontos. A finanszírozás az ERFA, ESZA,
Koháziós Alapból történik együttesen.
 A másik tipusú: CLLD, alulról kezdeményezett (Leaderhez hasoló). De új elem, hogy a várost is
be lehet vonni.
 Az eu-s direktívák még nincsenek magyar jogszabályokba beemelve.
 Veszprém megye időben első volt a megyei koncepciók kidolgozása sorában. Veszprémben a
fejlesztési koncepció kidolgozásába bevonták a helyi szereplőket. Korábbi kistérségi
székhelyen politikai, gazdasági, civil szereplők, fogalmazták meg a fejlesztési elképzeléseiket.
Jó ötletnek bizonyult, mert jó néven vették, másrészt nem egyezik meg feltétlenül a megyei
elképzelésekkel.
 Javaslat, hogy Fejér megyében is legyen széles körű partneri tervezés. Fejér megyében is
hasonló igényfelmérés zajlik, de nem kistérségben, hanem járásokban. Ettől azt várják a
tervezők, hogy a megyei fejlesztési célterületeket differenciálják. Ez egyébként metodikai
elvárás.
9.OTrT véleményezés
 A börgöndi repülőtér nem jelenik meg az OTrT-ben, kereskedelmi nemzetközi nyílt I.
kategória.
 A kiváló szántóval probléma van, mert a földhivatal más rendszeren alapulva tagadja meg a
kivonást.
 Nem volt 5 év alatt területrendezési hatósági eljárás, ahol pl. védett területen akartak volna
kijelölni fejlesztési területeket.
 Fejér megyében elég nagy területek lettek fejlesztési területként (jellemzően kereskedelmigazdasági, ipari területként) kijelölve. Tehát a területi kínálattal nem szokott probléma lenni.
A megyei területrendezési tervbe be is épültek a települési tervekből.
 A fejlesztési területeket hasznos volna összeszerkeszteni térképen.

Szakági egyeztetés – Környezetvédelem,
természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elleni
védelem

Meghívó

Tisztelt Meghívottak!
A 2012-ben indult Fejér megye területfejlesztési koncepciójának helyzetfeltárási és –értékelési
munkarészének lezárása után, ez évben cégünk elnyerte a koncepció elkészítésének feladatát. E
munkát elősegítendő, tervezői-szakági egyeztetés összehívását kezdeményezzük, a
„környezetvédelem, vízügy, természetvédelem” szakterületeken belül.
Az egyeztetés célja, hogy a 2014-2020 közötti tervezési időszakra vonatkozó céljaikat, legégetőbb
megoldandó problémáikat, beavatkozási-, illetve projektjavaslataikat megismerjük. Szeretnénk
továbbá, ha az Önök számára is véleményezésre bocsátott vizsgálati anyag végén található
intézkedési javaslatokat rögzíteni, pontosítani tudnánk, hogy a későbbiekben tervezett – a 2012 őszi
közös munkaértekezlethez hasonló - rendezvényen erre építsük majd Fejér megye területfejlesztési
célrendszerét.
Az egyeztetés időpontja: 2013. február 26., kedd 14-16 óra között
Helyszín: Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) címer terme
Kérjük, hogy amennyiben további (megyei kompetenciájú) résztvevőkre vonatkozó javaslataik
vannak, úgy azokat küldjék meg nekem.
Segítségüket előre is köszönve, megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:
Vaszócsik Vilja
területrendező tervező

Területi Információszolgáltatási és Tervezési
Igazgatóság
Térségi tervezési és területrendezési osztály
1111 Budapest Budafoki út 59.
Tel.: 2792614/133 / +36-30-450-60-49
e-mail: vvaszocsik@vati.hu

Emlékeztető
Fejér megye területfejlesztési koncepció készítéssel kapcsolatban megrendezett ágazati egyeztető
fórumról környezetvédelmi témában

2013. 02. 26. Székesfehérvár
Megyeháza, Címerterem
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
A találkozó célja a Fejér megyei területfejlesztési koncepció alkotást segítő ágazati fejlesztési
javaslatok megtárgyalása volt illeszkedve a megyei előzetes fejlesztési irányaihoz és az EU-s 2014-20as tematikus célterületeihez.
Vaszócsik Vilja köszöntője és bevezetője után az alábbi témák megbeszélésére került sor:
Általános
 A koncepcióalkotás folyamán pontosítani kellene, hogy melyik szervezet melyik stádiumban
van jelen véleményezőként illetve tervezési, konzultatív partnerként, adatszolgáltatóként.
 A 218/2009 Korm. rendelet szerint a koncepció egyeztetési köréből kimaradt KÖTEVIFE.
Vízgazdálkodás, Vízkárvédelem
 2011-12 évben az alulfinanszírozott költségvetés miatt közfoglalkoztatással oldották meg a
fenntartási munkákat. A gépekkel végzendő munkák elmaradtak tavaly. Idén valamivel jobb a
helyzet. A vízfolyások karbantartása elsősorban a kisvízfolyásokon önkormányzati feladat, nagyon
nehezen megoldható.
 Új beruházásokra állami költségvetésből nem jut, csak EU-s pályázatokból.
 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kapcsolódva Fejér megye területfejlesztési koncepciójához
a KEOP keretében meghirdetésre kerülő „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014–2020.
tervezési időszakra” KEOP-7.9.0/12 pályázati konstrukcióban az alábbi projekt elképzelésekben
gondolkozik:
I. A Velencei-tó és vízpótló rendszerének komplex vízgazdálkodási fejlesztése: A Velencei-tó
vízszintszabályozásának eszközei: a vízpótló rendszer a Császár-vízre épült Zámolyi- és Pátkaitározókkal, valamint a felesleges vizek elvezetését lehetővé tevő Dinnyés–Kajtori-csatorna. A
vízszintszabályozás rugalmas végrehajtása érdekében szükséges a vízpótló és –levezető
rendszer hidrológiai, hidraulikai vizsgálata, illetve a Velencei-tó medrének és
partvédőműveinek átfogó felmérése, értékelése.
II. A Dunántúli-középhegység karsztvízszint emelkedés okozta problémák kezelése: A
Dunántúli-középhegység mintegy 13 000 km2 területen elhelyezkedő főkarszt víztárolója, az
ország egyik legnagyobb kiterjedésű összefüggő felszín alatti víztartó képződménye. Az aktív
és passzív vízvédelem mellett működő mélyműveléses bányászat, amely az 1950-es évek
második felétől vált igen intenzívvé és az 1960-as évek második felére már a karsztvíz készlet
megújuló dinamikus részén túl annak nem megújuló statikus részét is fogyasztotta. A
bányászati tevékenység megszűnését követően 1990-től megindult karsztregenerálódási
folyamat (karszt vízszintemelkedés) napjainkra igen jelentős mértékben előrehaladt és
hatásai elsősorban a Dunántúli-középhegység peremi területein mutatkoznak, amelyek a
károk elkerülése érdekében a legtöbb esetben azonnali beavatkozást igényelnek. Az
intézkedések becsült összköltsége 351.000.000,- Ft + ÁFA.











III. Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja: A 2010-es év rendkívül csapadékos időjárása
és ezzel párhuzamosan a társadalmi igények rámutattak arra, hogy a Séd-Nádor-Gaja
vízrendszer megfelelő működtetése és fenntarthatósága érdekében szükséges a jelentősebb,
igazgatóságunk kezelésében lévő befogadók rehabilitációja. A mintegy 2800 ha-os SédNádor-Gaja vízrendszer rehabilitációjának célkitűzése a vízrendszeren belül a vizek kártételei
elleni védelem szintjének növelése, a termelési, gazdálkodási biztonság megteremtése és
fokozása úgy, hogy közben a természeti értékeket megőrizzük illetve lehetőség szerint az
eredeti állapotra visszaállítsuk, illeszkedve a Víz Keretirányelv célkitűzéseihez. A vízrendszer
rehabilitációjára és a társadalmi igények feltérképezésére tanulmányterv készül. A pályázati
dokumentáció benyújtására a tanulmányterv elkészítését követően fog sor kerülni.
Jelenleg folyó projektek:
o Nitrokémia Zrt. projektvezetésével a Séd-Nádor víz kármentesítése. Magyar
finnaszírozás, szennyezett üledék eltakarítása folyik. A mederrehabilitációra a
későbbiekben kerül sor.
o Séd-Malomvölgyi csatorna hosszú távú fejlesztési programja idén zárult le.
o A közmunka program keretében az országban 19 tározó fejlesztése lett kijelölve. Ezeknek
a tározóknak az öntözést is kell szolgálnia. Ugyanakkor nehéz az öntözést és az
árvízcsökkentést is egyszerre megvalósítani. Ilyen tározók a KDTVIZIG területén: Kislődi
tározó (Veszprém) hordalékfogó, árvízcsúcs csökkentő 117 millió Ft. Soponya tározó
rehabilitáció 4,8 mrd Ft. Kiemelt kormány program. 2014 ápr. 30-ra tervezik a
befejezését. Engedélyezés még nincs, a tervezés jelenlegfolyik. Közmunkások febr. 20-tól
kellett volna foglalkoztatni, de a projekt késik. Jelenleg a környezetvédelmi engedélyezési
eljárás előtt állnak. Erdő is van a területen. A VIZIG terület előkészítést végez majd.
A karsztvíz regenerálódott a bányászat több évtizedes felhagyása után. A karsztvízszint
emelkedése is sok problémát okoz. A kezelése önkormányzati feladat lenne, de nincs rá forrás.
Víztársulatok is kezelhetik.
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai terv. 2015-ben lesz a felülvizsgálata. 2012-től kell
megvalósítani az intézkedéseket. Jelenleg az összes vizes futó projektnek a Vízkeret Irányelvnek
kell megfelelni. A megvalósítást a NEKI és/vagy VIZIG végzi.
2011-ben ROP pályázat belterületi vízrendezésre (csapadékvízelvezés) adhattak be.
Önkormányzatoknak jó volt. Tervezésre kellene projekt előkészítő pályázat.
Belvízveszély: Cece, Ercsi, Adony
Elhanyagolt tórendszerek is vannak.
Vértes natúrpark II. ütem. Környezetvédelmi engedély kérés fázisában van. ProVértes Alapítvány
Velencei tó körül kerékpárút egyeztetve a VIZIG-gel. Fásítás is lenne. Gond a mederben vezet.

Környezetvédelem
 Sok esetben mély fekvésű és fakadóvizes területekre adnak ki építési engedélyt. A Duna mentén
az omló partfalak veszélye.
 Pátkai tározóban kevés az oxigén a halaknak. Sok bejelentés érkezik.
 Új hulladékgazdálkodási törvény jött ki. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt kell
kérni (szállítás, lerakás). Eddigi gazdálkodó szervek bebiztosítása. Lerakókkal és a rekultiválással is
gondok vannak. Monitorizással is gondok vannak.
 Szennyvízkezelés: 2015-ig megoldandó. 2015 után a 2000 LE alattiakat kell megoldani.
 Ivóvíz megoldásra kormányprogram van.
 Natura 2000 érintettség problematikája. Akkor kell kiküldeni az Eu Biz.-ba ha a Natura 2000
területen élőhelyet érint. Ha nem, akkor engedély kiadható. A Natura rendelet explicit módon
nem tiltja a beépítést.
 Vízbázis védelmi területeket sem szabad érinteni. Egyedi tájérték átmetszése is probléma.

Civil természetvédelem
A Bocs alapítvány felnőtt képzést, oktatást végez a megatrendekről, globális problémákról
(klímaváltozás). Szűk szakmai kérdésekben nem tud mit mondani. Indiában és Afrikában oktatnak 30
éve. Móri kistérségben családi nevelés, Abai kistérség bűnmegelőzés. Sok oldalú civil és szakmai
szervezet.

Szakági egyeztetés –Szociális kérdések

MEGHÍVÓ
Tisztelt Meghívottak!
A 2012-ben indult Fejér megye területfejlesztési koncepciójának helyzetfeltárási és –értékelési
munkarészének lezárása után, ez évben cégünk elnyerte a koncepció elkészítésének feladatát. E
munkát elősegítendő, tervezői-szakági egyeztetés összehívását kezdeményezzük, az „oktatás,
szociális ügyek, egészség” szakterületeken belül.
Az egyeztetés célja, hogy a 2014-2020 közötti tervezési időszakra vonatkozó céljaikat, legégetőbb
megoldandó problémáikat, beavatkozási-, illetve projektjavaslataikat megismerjük. Szeretnénk
továbbá, ha az Önök számára is véleményezésre bocsátott vizsgálati anyag végén található
intézkedési javaslatokat rögzíteni, pontosítani tudnánk, hogy a későbbiekben tervezett – a 2012 őszi
közös munkaértekezlethez hasonló - rendezvényen erre építsük majd Fejér megye területfejlesztési
célrendszerét.
Az egyeztetés időpontja: 2013. február 27-én, szerdán 10-12 óra között
Helyszín: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) I. emeleti
tárgyalóterme
Kérjük, hogy amennyiben további (megyei kompetenciájú) résztvevőkre vonatkozó javaslataik
vannak, úgy azokat küldjék meg nekem. (A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviselői,
tekintettel a járási tanfelügyeleti rendszerre, a járási egyeztetések meghívottjai lesznek.)
Segítségüket előre is köszönve, megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Üdvözlettel:

Sárdi Anna
területi tervezési projektvezető
VÁTI Nonprofit Kft.
Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság
Térségi tervezési és területrendezési osztály
1111 Budapest
Budafoki út 59.
telefon: + 36 1 279 2614
mobil: + 36 30 438 0257
email: asardi@vati.hu

EMLÉKEZTETŐ
A Fejér megyei Intézményfenntartó Központ képviselőivel folytatott tervezői egyeztetésről
Helyszín: Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) I.
emeleti tárgyalóterme
Időpont: 2013. február 27-én, szerdán 10-12 óra között
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az egyeztetés elején Sárdi Anna a VÁTI területi tervezési projektvezetője ismertette a
megjelentekkel Fejér megye területfejlesztési koncepciója készítésének munkamenetét, a
társadalmasítás folyamatát, valamint, hogy mely területeken várnak információt, segítséget.
A szakágak képviselői az alábbi tájékoztatást adták:












Az intézményfenntartó központ feladatai az elmúlt évben is változtak és további változás várható
a jövő hónaptól. Bizonyos feladatok elkerülnek az intézménytől, de a szociális- és
gyermekvédelem megmarad.
A közeljövőben fog megjelenni a TIOP 3.2.1. pályázati felhívás, amelyben az esélyegyenlőség
biztosítása keretében, megváltozott munkaképességűek, illetve autisták foglalkoztatási
lehetőségeinek megteremtésére lehet pályázni. Jelenleg olyan intézmény felderítése folyik, ahol
ez megvalósítható lenne, továbbá az érdekeltek felkutatása, foglalkoztatási formák keresése
folyik. Fontos szempont, hogy piacképes, értékesíthető terméket kell előállítani, azaz a
vállalkozás fenntarthatóságának biztosítottnak kell lenni.
Az intézmények közül elsősorban Polgárdi-Tekerespusztán, ahol 200 ellátottról és összesen 300
emberről kell gondoskodni az idősotthonban, jelent problémát az arzénes víz; Polgárdi
ipartelepen gondot jelent az intézmény kiváltása.
Jellemző az idősek ellátásánál a sorban állás a különböző intézményekbe történő felvételnél. A
Sárosdi kastélyban 12 is vannak egy szobában.
Ezen intézményeknél felújításokra, karbantartásra nincs forrás, utoljára 2008-ban volt ilyen
pályázat ESZA forrásból.
Tavaly nyertek egy 48 férőhelyes székesfehérvári gyermekotthon létesítésére pályázatot.
Szükség lenne egy átmeneti befogadó otthonra: az ide kerülő gyermekeknek időre van szükségük
a szocializálódáshoz, mielőtt nevelőszülőhöz, illetve lakásotthonokba kerülhetnek.
Jelenleg az érintett gyerekek 60%-a nevelőszülőknél nyertek elhelyezést, a 14 év alattiak
esetében. A megyében évente 700-800 gyerekről kell gondoskodni a gyermekvédelemnek,
közülük 470-500-at a nevelőszülői hálózat keretében nevelnek. Ez a létszám évek óta viszonylag
stabil, csak kisebb ingadozást mutat, de tendencia nem mutatható ki.
Jó lenne egy speciális gyermekotthon, ahol a súlyos magatartászavaros, drogos gyerekek
kerülhetnek elhelyezésre. Jelenleg ilyen speciális országos hatáskörű otthonok Kalocsán,
Esztergomban és Budapesten vannak. Jelenleg a szabályok adta kereteken belül a
gyermekotthonokban kerülnek elhelyezésre, de hatékonyabb lenne, ha speciális intézményben
lennének nevelve.

Az egyeztetést követően a tervezők tájékoztatást adtak arról, hogy a megyei
területfejlesztési koncepció letölthető Fejér megye honlapjáról, illetve hogy egy elektronikus
kérdőívet küldenek ki az érdekeltek számára.

Szakági egyeztetés – Mezőgazdaság, erdőgazdaság,
vidékfejlesztés

Meghívó
Tisztelt Meghívottak!
A 2012-ben indult Fejér megye területfejlesztési koncepciójának helyzetfeltárási és –értékelési
munkarészének lezárása után, ez évben cégünk elnyerte a koncepció elkészítésének feladatát. E
munkát elősegítendő, tervezői-szakági egyeztetés összehívását kezdeményezzük, az „földhasználat,
tájhasználat, mezőgazdaság és erdészet” szakterületeken belül.
Az egyeztetés célja, hogy a 2014-2020 közötti tervezési időszakra vonatkozó céljaikat, legégetőbb
megoldandó problémáikat, beavatkozási-, illetve projektjavaslataikat megismerjük. Szeretnénk
továbbá, ha az Önök számára is véleményezésre bocsátott vizsgálati anyag végén található
intézkedési javaslatokat rögzíteni, pontosítani tudnánk, hogy a későbbiekben tervezett – a 2012 őszi
közös munkaértekezlethez hasonló - rendezvényen erre építsük majd Fejér megye területfejlesztési
célrendszerét.
Az egyeztetés időpontja: 2013. február 27-én, szerdán 10-12 óra között
Helyszín: Fejér Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság
Cím: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9.
Kérjük, hogy amennyiben további (megyei kompetenciájú) résztvevőkre vonatkozó javaslataik
vannak, úgy azokat küldjék meg nekem
Segítségüket előre is köszönve, megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Üdvözlettel:
Schneller Krisztián
területi tervezési szakértő, területrendező tervező
Térségi Tervezési és Területrendezési Osztály
Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
Tel.: 36 1 279 26 10
Mobil.: 30/450-6042

EMLÉKEZTETŐ
Fejér megye területfejlesztési koncepció készítéssel kapcsolatban megrendezett ágazati egyeztető
fórumról mezőgazdaság-erdészet témában
2013. 02. 27. Székesfehérvár
FMKH Földművelésügyi Igazgatóság
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
A találkozó célja a Fejér megyei területfejlesztési koncepció alkotást segítő ágazati fejlesztési
javaslatok megtárgyalása volt illeszkedve a megyei előzetes fejlesztési irányaihoz és az EU-s 2014-20as tematikus célterületeihez.
Majorné Vén Mariann és Schneller Krisztián köszöntője és bevezetője után az alábbi témák
megbeszélésére került sor:










1. Erdészet
Fejér megyében területének nagy része kiválóan alkalmas a szántóföldi növénytermesztésre,
azonban egyes tértségeiben (az erdőterületek aránya jelentős és akár további erdősítésekre is
szükség lenne. Az erdőtelepítésre javasolt terület 10-13 ezer ha körül alakul a megyében is
erdőtelepítésre elsősorban a gyengébb adottságú erdőtalajokkal borított tájakon kerülhet sor. A
földtulajdonosokat hatékonyabban kellene ösztönözni erdősítések jobb támogatási feltételeivel.
Az erdősítést a cselekvési területek között meg lehetne említeni a „a felszín alatti vízkészletek
védelme, racionális vízhasználat elterjesztése” intézkedés alatt.
A jó mezőgazdasági adottságú területeken elsősorban erdősávok létesítése jöhet szóba. Ezt is
elsősorban a meglévő és a tervezett utak mentén. (megjegyzés: ennek persze
közlekedésbiztonsági vonatkozásai vannak). Itt került említésre a (tervezett) M8 erdősáv
védelme.
A megyében is fontos feladat lenne az erdők közjóléti funkcióinak erősítése. Ennek érdekében az
erdőgazdaságok együttműködését is erősíteni kellene. A közjóléti funkciókat jobban
(pénzügyileg) is el kellene ismerni.
Az „egészséges- és környezettudatos életmódra nevelés, szemléletformálás” intézkedésnél az
erdei iskolákat is meg kellene említeni a cselekvési területek között.
Célszerű lenne egy az erdőkhöz kapcsolódó intézkedés megfogalmazása.
A NÉBIH kiviselője egy részletes anyagot átadott a tervezők részére, amely segítheti a koncepció
készítését.

2. Mezőgazdaság
 A „tájhasználat váltás, mezőgazdaság diverzifikációjának ösztönzése” intézkedést nem csak a
periférikus vidéki térségek esetében fontos, hanem a megye teljes területén.
 Tájhasználat váltásra elsősorban az északi területeken lennel szüksége, délen nem lenne érdemes
felaprózni a területeket.
 Fontos az agrár feldolgozó hagyományok fejlesztése, valamint a termelési és értékesítési
szövetkezetek erősítése, de nem csak a kiváló termőhelyi adottságú területeken, hanem a
hagyományokkal rendelkező területeken is. Fontos célterületek lehetnek még borvidékek: Etyek
és Mór. A vertikum kiépítésével is bővíteni lehetne az intézkedést.
 El kell dönteni, hogy a mezőgazdasági területeken élelmiszert termelünk vagy energiát.
Energetikai célra történő repce vetésterülete jelentősen növekedett az utóbbi években.
Elsődleges az élelmiszerbiztonság, másodlagos lehet az energiacél.
 Öntözésfejlesztéssel kapcsolatos konkrétumok nem kerültek említésre, de fontos lenne az
öntözési stratégia elkészítése az egész megyére. Másik javaslat szerint meliorációs stratégiát
kellene készíteni és ennek részeként kidolgozni az öntözési stratégiát.

3.Oktatás, kutatás
 MTA Agrártudományi Kutatóközpont teljes létszámmal dolgozik, de fontos lenne a fiatalítás,
fiatal kutatók megyébe „vonzása”.
 A „kutatási együttműködések bővítése, kutató létszám emelése” mellett, a fiatal kutatók
megyében történő elhelyezkedésének segítése egészíthetné ki. Fontos az egyetemek
nagyfoglalkoztatókkal való kapcsolatának erősítése
 A NyME Geoinformatikai Karának folyik a birtokrendező mérnökképzés. Ebbe célszerű lenne
bevonni a MTA-ATK-t, az erdészeteket a falugazdász hálózatot. Fontos cél lehetne a gyakorlati
képzés támogatása, úgy hogy a fogadóintézményeknek is származzon belőle haszna. Ilyen
lehetne a szakképzési hozzájárulás, amely korábban működött.
 Külföldi gyakorlatokra az ERASMUS program keretében van lehetőség
4.Egyéb
 Kiegészítési javaslat: helyi identitástudat erősítésével „a kulturális és természeti értékek
turisztikai vonzerővé fejlesztése”

Összeállította Schneller Krisztián
2013. március 6.

Szakági egyeztetés – szociális, köznevelési kérdések

EMLÉKEZTETŐ
Köznevelési, szociális egyeztetési fórumról
Helyszín: Székesfehérvár, Megyeháza Címerterem
Időpont: 2013.03.27.
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
A találkozó célja a Fejér megyei területfejlesztési koncepció alkotást segítő ágazati fejlesztési
javaslatok megtárgyalása volt illeszkedve a megyei előzetes fejlesztési irányaihoz és az EU-s 2014-20as tematikus célterületeihez.
Vaszócsik Vilja köszöntője és bevezetője után az alábbi témák megbeszélésére került sor:
Köznevelés:
A megye területére jelenleg készül a köznevelési intézkedési terv. Eddig elkészült a helyzetelemzés,
amely képet ad a köznevelés jelenlegi helyzetéről, azonban számos helyen lehet pontatlanság a KIR
adatbázis használata miatt, ahova az intézmények töltik fel az adataikat. Erre a helyzetelemzésre
alapozva készítik jelenleg a fejlesztési javaslatokat.
A Pedagógiai szolgálat a szakszolgálatokat szabályozó intézményi szervezet, amely segíti az
infrastruktúra fejelsztést, a szakmai tartalom fejlesztést, szakértői bizottságokat állít fel az SNI-s
gyerekek szűrésére.
Nem csak a tanulási nehézségeket jelenti, hanem szükség van a
tehetséggondozásra is. Ma még a megyei hálózat nem felel meg a követelményeknek. Március 1-től
tankerületi szinten meg kell oldani az SNI-s gyerekek mérését, oktatását, utazó szolgáltatást.
Az agárdi intézmény egy nagyobb hatókörzetű intézmény, ahol korai diagnosztika és terápiás kezelés
folyik.
Sajnos a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyerekek nem férnek be az ellátórendszerbe. Korai
fejlesztést kapnak, de komoly gond a fejlesztő iskolák hiánya, általánosabb az otthoni oktatás. A
legkomolyabb a helyzet, amikor elérik a 16 éves kort. A gyermekvédelmi intézményben kevesn
vannak (22 Martonvásár, 55 Velence), a családokat segíteni a nappali foglalkoztató. Tankerületi
szinten kellene megszervezni a nappali foglalkoztatókat. Tankerületenként egy okatási intézmény jó
lenne a fogyatékkal élőknek, akkor nem kellene intézménybe menniük.

Szakképzés:
Országos szakképzési intézet. Közfoglalkoztatás, mélyszegénységgel kapcsolatosan vannak futó
projektek. Fontos a kompetenciafejlesztés, a nevelési tanácsadás. Fontos, hogy a nevelési tanácsadás
jusson el a szegénységben élőkhöz is.
Folyamatos intézményi együttműködést meg kell jeleníteni a megyei koncepcióban
Akkreditál felnöttképzéssel foglalkozik a Türr István központ, de inkább csak a foglalkoztatási
programokon belül: start program, közfoglalkoztatás. A szakképzésben elsősorban a
foglalkotatássegítő programok jelennek meg. Hátrányos helyzetűek előnyt élveznek: idősek,
fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliek.
JÓ példa: TÁMOP 5.3.1. „Nő az esély” érettségizett roma nők képzése szociális ápoló és gondozó
szakra. A képzés ideje alatt gyermekjóléti intézményekben gyakorlatot szerezhetnek és
bértámogatást is kaptak.

A támogatott képzéseknél, elsősorban árverseny van.
Szükség lenne, hogy a szakképző intézmények tudjanaj fogyatékkal élő gyerekekt is képezni, akár
csak egy-egy részterületre.
Szociális ellátás:












Fontos a szociális ellátás és a gyermekvédelem integrációja. A jelenlegi intézmények szükségesek.
A szakmai irányelv ma már a nagy intézmények megszüntetését írja elő, erre vonatkozó projektek
jelenleg is folynak.
1993 óta szinte semmilyen fejelsztés nem történt a megyei intézményhálózatba, jelenleg egy új
lakóotthon kialakítása folyik, de minden szociális intézményt fejleszteni kell. Csupán két
intézmény van amit meg kell szüntetni: Sárosdi Kastélyotthon, Ipartelepi. Szakmai szempontból
nem felel meg a mai követelményeknek a gánti és a szekerespusztai intézmény.
A gyermekvédelem – oktatás- felnöttképzés szervesen összekapcsolódó feladatok. Nagyon jó
példák voltak a munkaügyi központtal együttműködésben.
A fogyatékosok foglalkoztatása fontos feladat.
Folyamatosan folyik a kitagolás (nagy intézmények megszüntetése), ennek keretében:
támogatott lakhatási formák, életmód modellprogramok.
A szociális ellátórendszer jól lefedi a megyét. De a nappali szociális intézményi ellátás nagyon
fontos lenne, ez szinte teljesen hiányzik.
Szociális Szolgáltatás tervezési koncepciót tervezni kell a megyére, a mostani nem megfelelő. Ma
nincs rendezve, hogy ki tervezze. A megyei szociális és gyermekvédelmi kirendeltségnek kellen
vele rendelkezni. A megyei intézményfenntartó központnak kell elkészülni. Ehhez most meg kell
várni a fenntartó váltást.
Minden évben elkészülnek a szakmai beszámolók.
Hiányterületek: szenvedélybetegek ellátása, minőségbiztosítási rendszer érvényesítése, önkéntes
programok elindítása.

Gyermekvédelem:













A bőlcsödei ellátás nem kielégítő.Az arány most 8-10 %, jó lenne elérni az európai úniós 30%-os
szintet.
Óvodai férőhelyek bővítése is szükséges.
Fontos a preventív ellátások erősítése. A gyermekjóléti ellátások egy része nem tudja betölteni a
szerepét, mert sem tárgyi, sem személyi feltételek nem adottak.
A családot segítő szolgáltatások erősítése minden járásban fontos feladat, pszichológiai,
pedagógia segítő kell. Ha családsegítéssel kerül kezelésre a probléma, akkor sok esetben
megelőzhető, hogy ki kelljen emeleni a gyereket a családból. Eszközök lehetnek: tréningek, szülők
segítése, szülők felkészítése, szülői kompetenciák segítése.
Gyermekvédelmi intézmények találhatók a megye több pontján: Sárbogárd, Mezőfalva,
Előszállás, Martonvásár, Székesfehérvár.
Nevelőszülői hálózat jól lefedi a megyét. Az integrációs projekt elindult. Jövőre 3 év alatti
gyermek nem kerülhet nevelőotthonba, cél, hogy a 12 év alattiak se kerüljenek oda.
Fejleszteni kell a súlyos magatartásproblémákkal küzdő és a pszichiátriai problémákkal küzdő
gyerekek gyermekotthonát.
A fogyatékos gyerekek ellátására fejleszteni kellene a családi ellátást.
Ma a gyermek pszichiátriának nincs fekvőbeteg ágya, csak Budapesten.
Családok átmeneti otthona csak egy működik Dunaújvárosba, szükség lenne egyre
Székesfehérváron is.
Szexuálisan bántalmazott gyermekek segítése is nehéz, az Eszter alapítvány több megyét is ellát.






Speciális böcslcsödei ellátás a fogyatékos gyerekeknek ma nincs. Ez lehetséges a meglévő
intézményben speciális csoport kialakításával.
A meglévő intézmények ingatlanállományának felújítása, energetikai korszerűsítése szükséges.
Hiányterületek: speciális otthonok, preventív ellátás, ambuláns kezelés.
Fontos a civil szervezetek bevonása, a jó gyakorlatok adaptálása.

Autista ellátás:



A Táci nevelési intézmény (óvoda és iskola) nagyon jó példa az integrált képzési lehetőségeknek.
Sajnos középiskolai oktatásuk már nem megoldott. Szeretnék fejleszteni az iskolát, hogy
lehetőség legyen egy középfokú képzésre is.
Fontos lenne az autizmus specifikus intézménybázis, szakemberek fejlesztése,
követelményrendszerek kidolgozása. Bázisintézményt kellene létrehozni.

4. melléklet: Kérdőív Fejér megye területfejlesztési koncepciójának partnerségi tervéhez
2013. február

Kitöltő személy/szervezet neve, címe/székhelye:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szervezeti formája (államigazgatási szerv, helyi szak/közigazgatási szerv, önkormányzat, közszolgáltató
/oktatás, eü…./, civil szervezet, gazdasági szervezet/vállalkozás, magánszemély) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fejlesztési /tervezési/ folyamatban való érintettség típusa (több válasz is aláhúzható)








döntéshozó
pályázatkezelő,
potenciális pályázó,
szakértő/menedzser,
potenciális beszállító,
támogatott fejlesztések/akciók potenciális érintettje,
egyéb, éspedig:…………………………………………………………………………………………………

Milyen témák, fejlesztési területek fontosak az Ön/az Ön cége, szervezete számára?

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ha több is van, mit tart ezek közül legfontosabbnak?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kivel/mely szervezetekkel tartja szükségesnek az együttműködést a siker érdekében?

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Van-e előkészített, megvalósításra váró projektje, amit az elkövetkező 5 évben szeretne
megvalósítani?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Az ön fejlesztési prioritásai szempontjából mi a leginkább akadályozó tényező, szűk
keresztmetszet? Van-e megoldási javaslata ezzel kapcsolatban?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mit tart a megye kitörési pontjának?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mit tart a megye - fejlődést akadályozó - problematikus tényezőjének, szűk
keresztmetszetének? Van-e megoldási javaslata ezzel kapcsolatban?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az melléklet táblázat bemutatja a megye 2014-2020-ra vonatkozó fejlesztési irányait,
tervezett intézkedéseit és azokhoz kapcsolódó cselekvési területeket.

Ön egyetért-e a felsorolt célokkal, intézkedésekkel?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Van-e olyan elképzelése, amit hiányol közülük?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. melléklet: Fejér megye területfejlesztési koncepciójával érintett társadalmi, gazdasági, közigazgatási szervezetek

Állami Intézmény (minisztérium, hatóság, helyi, szak/közigazgatási szerv, háttérintézmény, egyéb dekoncentrált szervezetek)

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

Belügyminisztérium

X

döntéshozó
szakértő/menedzser

Honvédelmi
Minisztérium

X

döntéshozó
szakértő/menedzser

Nemzetgazdasági
Minisztérium Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Vidékfejlesztési
Minisztérium

X

döntéshozó
szakértő/menedzser

X

döntéshozó
szakértő/menedzser
döntéshozó
szakértő/menedzser

Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium

X

döntéshozó
szakértő/menedzser

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium - KDRFÜ
Közhasznú Nonprofit
Kft.

X

X

X

X

döntéshozó
szakértő/menedzser

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Közép-dunántúli
Regionális Innovációs
Ügynökség
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Közlekedés Felügyeleti
Osztály
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Földhivatal

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

döntéshozó
szakértő/menedzser

X
X

X

X

Fejér Megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi
Igazgatósága

X

döntéshozó
szakértő/menedzser

döntéshozó
szakértő/menedzser

X

Fejér Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi Hivatala –
állami főépítész
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

X

döntéshozó
szakértő/menedzser
döntéshozó
szakértő/menedzser

X

X

döntéshozó
szakértő/menedzser

döntéshozó
szakértő/menedzser

X

döntéshozó
szakértő/menedzser

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal,
Erdészeti Igazgatóság

X

Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

X

Közép-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
NEKI – Fejér megyei
kirendeltsége

X

X

X

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

A megye erdőterületének
növelése
Tartamos erdőgazdálkodás
biztosítása, az erdővagyon
gyarapítása, az erdő közérdekű
szolgáltatásainak a társadalom
számára hosszútávon történő
biztosítása
Ár- és belvízvédelem
Víz Keretirányelv – Vízgyűjtőgazdálkodás
Vízminőség-védelem
Tájrehabilitáció/
természetvédelem (társ
szervezetekkel együttműködve)

Erdőgazdálkodókkal,
erdőtulajdonosokkal
Természetvédelemért felelős
hatósággal és a
természetvédelmi kezelésért
felelős szervvel (nemzeti park
igazgatósággal)

X

X

hatósági feladatot ellátó
szerv
szakértő/menedzser

X

X

szakértő/menedzser
potenciális pályázó

döntéshozó
szakértő/menedzser

X

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

döntéshozó
szakértő/menedzser
potenciális pályázó

települési és ipari vízellátás,
szennyvízelvezés, -kezelés
vízbázis védelem
vízkészlet-gazdálkodás
vízgyűjtő-gazdálkodás
környezetvédelem
természetvédelem

Megyei Önkormányzat
Települési önkormányzatok
Nemzeti Park Igazgatóság
Víziközmű üzemeltetők
Vízitársulatok
Civil szervezetek

Fejér Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatala
Magyar Államkincstár
Fejér Megyei
Igazgatósága

Nemzeti
Földalapkezelő
Szervezet Fejér Megyei
Területi Irodája
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatala
Fejér Megyei
Intézményfenntartó
Központ

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

beruházások
foglalkoztatás bővítés
gazdaságfejlesztés
civil szervezetekkel való
kapcsolat erősítése
pályaválasztás, pályaorientáció

Kereskedelmi és Iparkamara
Civil szervezetek
KKV-k, multinacionális cégek

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

döntéshozó
szakértő/menedzser

döntéshozó
szakértő/menedzser

X

Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

X

X

X

X

szakértő/menedzser

X
X

potenciális pályázó
projekt megvalósító

döntéshozó

döntéshozó
szakértő/menedzser

X

X

X

szakértő/menedzser

járási/
szakmai
egyeztetés

második
munkaülés

kérdőív
kitöltése

X

X

X

X

X

Székesfehérvár megyei
jogú város főépítész

Dunaújváros megyei
főépítész

X

KSH Veszprémi
Igazgatóság
KSH Székesfehérvári
képviselet
Veszprémi
Bányakapitányság

X

Fővárosi és Pest
Megyei MGSZH
Erdészeti Igazgatóság
Erdőfelügyeleti és
Hatósági Osztály
Balatoni Nemzeti Park
Igazgatóság
Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság
Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

első
munkaülés

Fejér megyei
Önkomrányzat,
megyei főépítész

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

X

X

X

döntéshozó
szakértő/menedzser
potenciális pályázó
döntéshozó
szakértő/menedzser
potenciális pályázó
döntéshozó
szakértő/menedzser
potenciális pályázó
szakértő/menedzser
szakértő/menedzser

X

X

döntéshozó
szakértő/menedzser
potenciális pályázó

X

X

szakértő/menedzser
potenciális pályázó
szakértő/menedzser
potenciális pályázó

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

második
munkaülés

X

X

X

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Gyermekvédelem
Szociális ellátás
Közoktatás
Egészségügyi ellátás
Foglalkoztatás
Bölcsődei és óvodai ellátás
Nők foglalkoztatása

Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság,
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Vadaskerti Kórház,
Önkormányzatok

kérdőív
kitöltése

járási/
szakmai
egyeztetés

Magyar Turizmus Zrt.
Közép-dunántúli
Regionális Igazgatóság
Fejér megyei
Gyermekvédelmi
Központ

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

szakértő/menedzser
potenciális pályázó

X

szakértő/menedzser

Önkormányzatok (települési önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, szomszédos megyei önkormányzatok)

Aba Nagyközség
Önkormányzata

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Alba Airport fejlesztés
Ipari park és logisztikai központ
fejlesztés
Sárvíz Technológiai és
Innovációs park
Termálvíz hasznosítás, Öko- és
agroturisztikai park
Életfa fejlesztési program (új
oktatási-nevelési modell)
Kerékpárút
Mezőföldi Építőipari klaszter és
Vállalkozói hát fejlesztés
Sárvíz Ökológiai folyosó
e-közigazgatás fejlesztés
Településközpont fejlesztés
Lakóházak építése, felújítása
Infrastruktúra fejlesztés
Kistérségi Intézményfejlesztés
Maskara Ház kialakítása
Ökocentrum kialakítása
Mezőgazdasági klaszter
fejlesztése
Fenntartható vízgazdálkodás
fejlesztése
Abai Társadalmi Szerződés és

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

Magisztrátus fejlesztési
program
Adony Község
Önkormányzata

Alap Község
Önkormányzata

X

Alcsútdoboz Község
Önkormányzata

Alsószentiván Község
Önkormányzata

X

Bakonycsernye Község
Önkormányzata

X

Bakonykúti Község
Önkormányzata

X

Balinka Község
Önkormányzata

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

óvoda építés
kertészet kialakítása
idősek otthona kialakítása
reptér fejlesztés
energetikai korszerűsítés
turisztikai fejlesztés (Annamatia
római kor)
kerékpárút települések között
mezőgazdasági feldolgozó
üzemek létesítése
öntözés kiépítése szántóföldön
térfigyelő kamera rendszer
vendégház kialakítása
faluház felújítása
raktárépület építés
orvosi rendelők felújítása
kerékpárút építés falun belül
csapadékvíz elvezető övárok
kiépítése
ravatalozó felújítása
ivóvíz vezeték gerinchálózat
lecserélése
belterületi utak felújítása
fejlesztése

Megyei Önkormányzat
Széchenyi programiroda
Mindenkivel, ha kell az ördöggel
is cimborázunk.

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

potenciális érintettje
Baracs Község
Önkormányzata

X

Baracska Község
Önkormányzata

X

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Zöldfelületi és rekreációs
fejlesztések
Intézményhálózat fejlesztése
Városközpont és alközpontok
fejlesztése
Identitásépítés
Gazdaság fejlesztése
Települési idegenforgalom
fejlesztése
Infrastruktúrafejlesztés
81-es főközlekedési út
fejlesztése
iparfejlesztés, ipari park
kialakítása
vízrendezés
településközpont fejlesztés
Tófürdő és környéke fejlesztése
Óvoda, bölcsőde kialakítása
Turisztikai fejlesztések (tó,
sípálya, kastély)

Gazdasági szervezetek
Civil szervezetek
Lakosság
Köz- és államigazgatás
szervezetei

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

potenciális érintettje
Beloiannisz Község
Önkormányzata

Bicske Város
Önkormányzata

Bodajk Község
Önkormányzata

Bodmér Község
Önkormányzata

X

X

X

X

X

X

X

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók

Fejér megyei önkormányzat
A térség érintett települései

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Belterületi utak és járdák
kialakítása, nagyobb volumenű
karbantartása
Műemléki épületek rendbe
tétele (múzeum, tűzoltó torony,
katolikus templom stb.)
Térfigyelő rendszer kialakítása,
üzemeltetése
Középületek hőszigetelése,
fűtéskorszerűsítése
Innovatív foglalkoztatási formák
kialakítása hátrányos helyzetű
csoportok számára
Külterületi utak javítása,
karbantartása

A szakterületileg illetékes
minisztériumokkal
Az európai unióval és a pályázati
közreműködő szervezetekkel
Leader HACS-okkal

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

potenciális érintettje
Cece Község
Önkormányzata

X

Csabdi Község
Önkormányzata

Csákberény Község
Önkormányzata

X

Csákvár Község
Önkormányzata

X

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

energetikai fejlesztések
infrastrukturális fejlesztések
utak fejlesztése
vállalkozásfejlesztés,
munkahelyteremtés
közműfejlesztések
civil szféra együttműködés
Rendezvények szervezése

Fejér Megyei Önkormányzat
Pályázatkezelő szervek
Vállalkozói réteg
Civil szervezetek
Szolgáltatók

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

Csókakő Község
Önkormányzata

X

Csór Község
Önkormányzata

X

X

Daruszentmiklós
Község
Önkormányzata

X

X

Dég Község
Önkormányzata

X

Dunaújváros Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

X

Csősz Község
Önkormányzata

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Előszállás Község
Önkormányzata

Enying Város
Önkormányzata

X

X

X

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Belterületi utak, belvízelvezető
árkok felújítása, kialakítása
Helyi termékek feldolgozása,
értékesítése, tárolása
A község elérhetőségét
biztosító tömegközlekedési
eszközök (vonatközlekedés
visszaállítása) járatainak
fejlesztése
Turisztikai látványosság
(célpont) kialakítása
községünkben, kastély felújítás
Ipari park kialakítása kis- és
középvállalatok számára
Szomszédos települések
elérését biztosító közutak
állapotának javítása
(Nagykarácsony,
Daruszentmiklós)
Szennyvízcsatorna rendszer
kialakítása (pályázat benyújtva)
Kulturális élet fellendítése,
turisztikai célként való
megjelenítése

Helyi vállalkozásokkal
Helyi civil szervezetekkel
Közvetlen szomszédos
településekkel
A pályázatok lebonyolításához
szükséges vállalkozásokkal (proj.
men, közbesz., tervező, PR,
kivitelező)
A szükséges engedélyek
kiadására jogosult
szervezetekkel, hatóságokkal
való jó és gyors együttműködés
Szolgáltatókkal

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Ercsi Város
Önkormányzata

Etyek Község
Önkormányzata

X

X

Fehérvárcsurgó Község
Önkormányzata

Felcsút Község
Önkormányzata

X

Füle község
Önkormányzata

X

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Infrastruktúra fejlesztése
megújuló energiaforrások
kihasználása
turizmus fejlesztése
a természeti és kulturális
értékek megőrzése
az egészséges környezet
elősegítését szolgáló települési
zöldfelület fejlesztése

civil szervezetek
helyi lakosok
helyi vállalkozók, befektetők,
pince tulajdonosok, borászok

Kulturális örökség hasznosítása
Épített örökség fenntartható
hasznosítása, közterületek
parkosítása
Szennyvízkezelés és elvezetés
Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Úthálózat fejlesztése
Közforgalmi közösségi

DRV ZRT.
FEJÉRVÍZ ZRT.
ALBA VOLÁN RT.
Pályázat elbíráló szervezetekkel

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

közlekedés fejlesztése
Székesfehérvár-Balaton között
Gánt Község
Önkormányzata

Gárdony Város
Önkormányzata

X

X

X

X

Gyúró Község
Önkormányzata

X

Hantos Község
Önkormányzata

X

X

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Turizmus fejlesztése
Leromlott intézményi háttér
fejlesztése
Belterületi utak fejlesztése
Csapadékvíz elvezetés, tó
vízszintszabályozás, partfalak
ügye

KDT Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Magyar Állam
civil szervezetek, lakosság
Külső forrásként – beruházó

Önk. belterületi utak
burkolatának felújítása
Közbiztonságot javító eszközök
beszerzése
Önkormányzati tulajdonú
épületek felújítása, fűtés
korszerűsítése,
akadálymentesítés
Közösségi ház eszközparkjának
korszerűsítése
A meglévő és újonnan
szerveződő civil szervezetek

civil szervezetek
járási és megyei hivatalok
munkaügyi központ
helyi vállalkozók és önkéntesek

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

támogatása
Igar Község
Önkormányzata

X

Iszkaszentgyörgy
Község
Önkormányzata

X

Isztimér Község
Önkormányzata

X

Iváncsa Község
Önkormányzata

X

Jenő Község
Önkormányzata

X

Kajászó Község
Önkormányzata

X

Kálóz Nagyközség
Önkormányzata

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott

Települési infrastruktúra
fejlesztése
Település központi arculatának
kialakítása
Csapadékvíz elvezetés

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Kápolnásnyék Község
Önkormányzata

X

Kincsesbánya Község
Önkormányzata

X

Kisapostag Község
Önkormányzata

X

Kisláng Község
Önkormányzata

X

Kőszárhegy Község
Önkormányzata

X

Kulcs Község
Önkormányzata

X

Lajoskomárom Község
Önkormányzata

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Munkahelyteremtő
beruházások
Turisztikai, rekreációs
szolgáltatások fejlesztése
Oktatási fejlesztések
Közlekedési infrastruktúra
fejlesztése
Közmű infrastruktúra
fejlesztése
Munkahelyteremtés
Szennyvízcsatorna kiépítése

Martonvásáron – MTA
Agrártudományi Kutatóközpont
és MTA központ (Budapest)
Civil szervezetek
Helyi vállalkozások

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

potenciális érintettje
Lepsény Község
Önkormányzata

X

Lovasberény Község
Önkormányzata

Magyaralmás Község
Önkormányzata

Mány Község
Önkormányzata

Martonvásár Város
Önkormányzata

Mátyásdomb Község
Önkormányzata

X

X

X

X

X

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott

Országgyűlési képviselők
Kormányhivatalok

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Kistelepülések
tömegközlekedési helyzetének
javítása
Energiaköltségek csökkentése
(nap- és szélenergia)
M8 autópálya megépítésével
kapcsolatos fejlesztések
Kerékpárutak kiépítése
Településfejlesztés
Munkahelyteremtés,
Infrastruktúrafejlesztés
Úthálózat fejlesztés (M8)
Energia pályázatok (KEOP)
Önkormányzati épületek
állagmegóvása, felújítása.
Elhagyott vagy elzálogosított
ingatlanok megvásárlása.
Csatornaépítés,
szennyvíztisztítás.
Belterületi utak burkolatának
javítása.
Veszélyes fák kivágása.
Sió parti kerékpárút.
7. Piactér kialakítása.
8. Napelem rendszerek
kiépítése, szélkerékkel történő
elektromos áram termelés.
Zsáktelepülés megszűntetése
Munkahelyteremtés helyben

Pályázatírók
Szakértők

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

Mezőfalva Község
Önkormányzata

X

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Mezőkomárom Község
Önkormányzata

X

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott

Mezőszentgyörgy
Község

környező települések
civil szervezetek

Környékbeli Önkormányzatok.
Helyi Adó Csoportok
Munkahelyi Kirendeltségek

jegyző

fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Megújuló energia
Vidékfejlesztés
Bel- és csapadékvíz elvezetés, a
vízkészlet helyben tartása
Az infrastruktúra fejlesztése
A hiányszakmák színvonalas
oktatása
Hagyományok őrzése

Mezőszilas Község
Önkormányzata

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Moha Község
Önkormányzata

X

Mór Város
Önkormányzata

X

Nadap Község
Önkormányzata

Nádasdladány Község
Önkormányzata

kérdőív
kitöltése

Önkormányzata

második
munkaülés

Érintett számára fontos ügyek

járási/
szakmai
egyeztetés

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Nagykarácsony Község
Önkormányzata

X

Nagylók Község
Önkormányzata

X

X

Nagyveleg Község
Önkormányzata

X

X

Nagyvenyim Község
Önkormányzata

X

Óbarok Község
Önkormányzata

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

2000 fő alatti tel.
szennyvízcsatorna építés,
rákötési arány növelés
Épített örökség fenntartható
hasznosítása, közterületek
parkosítása
Bel- és csapadékvíz elvezetés
rendszerének kiépítése és
fenntartása
Sportlétesítmények fejl.
Helyi és kisközösségi
identitásfejlesztés, közösségi
programok fejlesztése

NFM
NFÜ ROP IH
KDRFÜ,
Megyei önkormányzat
Lakossági víziközmű társulata
ingatlanonként 216 eFt
hozzájárulás fizetését megkezdte

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Pákozd Község
Önkormányzata

X

Pátka Község
Önkormányzata

X

X

Pázmánd Község
Önkormányzata

Perkáta Község
Önkormányzata

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Úthálózatfejlesztés
Iskolai energetikai fejlesztés
Kultúrház felújítás
Ivóvíz hálózat fejlesztés
Óvoda férőhely fejlesztés
Közterület fenntartás és gépi
fejlesztés
Közbiztonsághoz való biztonság
térfigyelő rendszer

Pályázat elbíráló
Pályázat készítő

Alapfeladatokat ellátó
intézmények fejlesztése,
megújuló energiákhoz
kapcsolódó energetikai
fejlesztések
Térségi turizmus fejlesztése,
Győry kastély ezen területen
való felújítása és hasznosítása
(Magyar-kínai Kulturális
Központ és Találkozóhely
projekt megvalósítása, térségi
távol-keleti kapcsolatok

Dunaújvárosi Járást alkotó
településekkel
Állami tulajdonú közlekedési
vállalatokkal
Távol-keleti kapcsolatoknál a
térségi turisztikai
vállalkozásokkal, civil
szervezetekkel

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

erősítése)
Limes és a hozzá korban
legközelebbi magyar történeti
emlékek (magyar őstörténet,
középkor) megőrzése,
látogatóhelyek kialakítása
Dunaújvárosi járási kötött
pályás közlekedési
infrastruktúra fejlesztése
Mezőgazdasághoz kapcsolódó
fejlesztések, térségi szinten a
Líviai-tavak (Cikolai-halastavak)
halászati célú hasznosítása,
turisztikai lehetőségeinek
fejlesztése
Polgárdi Város
Önkormányzata

X

Pusztaszabolcs Község
Önkormányzata

X

Pusztavám Község
Önkormányzata

X

X

X

X

X

X

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott

közlekedés
gazdaságfejlesztés
közművelődés, kultúra,
egészségügy, sport
foglalkoztatás növelés
oktatás-nevelés
közintézmények működtetése
Lakosság helyben tartása
Egyéb cégek bevonása

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Rácalmás Község
Önkormányzata

X

Ráckeresztúr Község
Önkormányzata

X

Sárbogárd Város
Önkormányzata

X

X

Sáregres Község
Önkormányzata

X

Sárkeresztes Község
Önkormányzata

X

Sárkeresztúr Község
Önkormányzata

X

Sárkeszi Község
Önkormányzata

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Mezőgazdaság
Turizmus
Civil szervezetek

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Sárosd Község
Önkormányzata

X

Sárszentágota Község
Önkormányzata

Sárszentmihály Község
Önkormányzata

X

Seregélyes Község
Önkormányzata

X

Soponya Község
Önkormányzata

Söréd Község
Önkormányzata

Sukoró Község
Önkormányzata

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

potenciális érintettje
Szabadbattyán Község
Önkormányzata

X

Szabadegyháza Község
Önkormányzata

X

Szabadhídvég Község
Önkormányzata

X

Szár Község
Önkormányzata

X

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

X

X

Tabajd Község
Önkormányzata

X

Tác Község
Önkormányzata

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Kulturális örökség
hasznosítására vonatkozó
stratégia (Sajnovics kastély)
Turisztikai –kulturális
programok
Lakóépületek hőszigetelése
Intézmények napenergia,
biomassza hasznosítása
Kerékpárút-hálózat kiépítése
Infokommunikációs
fejlesztések, digitális képzés
Egészséges életmódra nevelés
Cégek letelepedésének
elősegítése

Váli-völgy települései
FM Önkormányzat

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

potenciális érintettje
Tordas Község
Önkormányzata

X

Újbarok Község
Önkormányzata

X

Úrhida Község
Önkormányzata

X

Vajta Község
Önkormányzata

X

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Vál Község
Önkormányzata

Velence Város
Önkormányzata

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

X

X

X

Vereb Község
Önkormányzata

X

Vértesacsa Község
Önkormányzata

X

Vértesboglár Község
Önkormányzata

X

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Term. és kult. értékek
megőrzése
Term. erőforrások védelme
Versenyképes vállalatok
támogatása (gasztro- és
borturizmus fejlesztése)
Versenyképes gazd. felt.
megteremtése (turisztikai szolg.
marketing fejl.)
Befektetés az emberekbe
(Életmód nevelés és
szemléletformálás,
identitásfejlesztés.)

FMÖ
VÁTI NKft.
Illetékes szakági kormányzat,
szervek (környezetvédelem,
vízügy stb.)

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Zámoly Község
Önkormányzata

Zichyújfalu Község
Önkormányzata

Megyei
Önkormányzatok
Országos szövetsége

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Egészségügy: Zámolyra
gyerekorvos, nőgyógyász,
fogorvos (heti 1-2 napra)
Településközpont, belterületi
utak, vízelvezetés
Kisvállalkozóknak zöld/barna
beruházás vidéken is
Zámoly a Móri borvidék tagja.
Velencei-tó-Pátka-ZámolyCsákberény kerékpárút. SzfvárZámoly-Gánt-Csákvár
kerékpárút
Bicske-Söréd út felújítása,
Pátka-Zámoly út megépítése
Csákvár-Zámoly reptér sorsa
Zámoly-Gánt szennyvíztelep
min. 50%-os fejlesztése
TSZT, TRT megyei kidolgozása
(megyei vállalk.: pályázatok,
tervek, szaktanácsadás)

Megyei Közgyűlés
Agglomerációs központ (Szfv)
Környező települések
Államigazgatás megyei szervei
EU szervei

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

döntéshozó, potenciális
pályázó, támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó,
támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje

Duna menti városok
egyeztetési fóruma

Fejér megyei német
kisebbségi
önkormányzat

Fejér megyei roma
kisebbségi
önkormányzat

Veszprém Megyei
Önkormányzat
Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Somogy Megyei
Önkormányzat
Tolna Megyei
Önkormányzat
Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
Pest Megyei
Önkormányzat
Közép-Dunántúli
Regionális

X

X

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

szakértő/menedzser,
potenciális pályázó,
támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó,
támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó,
támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
véleményező, potenciális
együttműködő partner
véleményező, potenciális
együttműködő partner
véleményező, potenciális
együttműködő partner
véleményező, potenciális
együttműködő partner
véleményező, potenciális
együttműködő partner
véleményező, potenciális
együttműködő partner
döntéshozó, javaslattevő

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

Konzultációs Fórum
Fejér megyei
Konzultációs Fórum
Duna
Településszövetség

Fejér Megyei
Közgyűlés

javaslattevő

X

X

döntéshozó,
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó,
támogatott
fejlesztések/akciók
potenciális érintettje
döntéshozó,
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Közszolgáltatók (oktatási, szociális, egészségügyi ellátás; közlekedési, közmű infrastruktúra,

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Klébersberg
Intézményfenntartó
Központ Polgárdi
tankerület Igazgató
Klébersberg
Intézményfenntartó
Központ Enyingi
tankerület Igazgató
Fejér megyei Integrált
Szociális Intézmény

X

Gorsium Általános
Iskola

X

X

potenciális pályázó,
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje

Kapocs Korai
Fejlesztőközpont

X

X

szakértő, támogatott
pályázatok potenciális
érintettje

X

X

X

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Periférikus és vidéki térségek
felzárkóztatása
Hálózati együttműködés
fejlesztése
Versenyképes gazdaság
feltételeinek megteremtése
Befektetés az emberekbe
Oktatás infrastruktúra fejlesztés
Oktatás tartalomfejlesztés, jó
gyakorlat terjesztése, sajátos
nevelési igényű (különös
tekintettel autista gyermekek)
befogadó, integrált oktatásanevelése
Sajátos nevelési igényű
gyermekeket nevelő családok
számára (szülők, testvérek,

Egészségügy
Oktatás
Foglalkoztatás

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

szakértő/menedzser
potenciális pályázó,
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje
szakértő/menedzser
potenciális pályázó,
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje

Kapocs” Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Korai Fejlesztő és
Gondozó Központ, akik a
szakmai munka tartalmi
részében tudnak segíteni

Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság

Fejér megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

X

X

Türr István Képző és
kutató Intézet
Magyar Közút Kht.
Fejér Megyei Területi
Igazgatósága
Fejér Megyei
Múzeumok
Igazgatósága
Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és

X

X

X
X

X

X

X

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

családtagok) nyújtott, komplex
átfogó segítség;
Autizmus Módszertani Központ
létrehozása Székesfehérváron

Más Fogyatékos Gyermekekért
Alapítvány
Gorsium Általános Iskola, Tác
Kapocs Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Korai Fejlesztő és
Gondozó Központ
Fejér megyei Önkormányzat.
Projektfejlesztést támogató
szervezetek.
A projektek tervezése és
megvalósítása területén a
lehetséges szakmai, egyházi és
civil szervezetek.

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

potenciális pályázó,
szakértő,
projektfejlesztő

potenciális pályázó,
szakértő/menedzser
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó,
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó

Humán közszolgáltatások
mennyiségi és minőségi
fejlesztése.
Emberi erőforrások fejlesztése,
szakemberek képzése,
továbbképzése.
Esélyegyenlőség, társadalmi
befogadás, önkéntesség
erősítése, kapcsolódó
szemléletformálás.
Közösségi identitásfejlesztés
nevelési programokkal.
Diszkrimináció csökkentése.

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

Rendelőintézet
Fejér Megyei SzentGyörgy kórház
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.
MÁV Zrt.

X

Depónia Kft

X

Fejérvíz Zrt.

X

Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt.
Székesfehérvári
Fűtőerőmű Kft.
Kémény Zrt.

X

Széphő Zrt

X

Alba Volán Zrt
ALBA Airport
Dunaferr Kikötő Kft.

X

szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Felsőfokú oktatási intézmények, kutatóhelyek

Kodolányi János
Főiskola

X

Dunaújvárosi Főiskola

X

X

Nyugat-Magyarországi
Egyetem
Geoinformatikai Kar

X

X

X

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje

Kutatás, oktatás, szociális
gazdaság, turizmus üzletág,
üzletei, kereskedelmi
kapcsolatok, innováció,
turizmus fejlesztés, távoktatás,
média szolgáltatások, kreatív
üzletág, minőségfejlesztés,
kereskedelemfejlesztés

Önkormányzatok
Cégek
Kamarák, rva, nfü, riü
Oktatási, szociális, turisztikai
szervezetek

Kutatás, technológiafejlesztés
és innováció erősítése
Oktatási beruházások,
készségfejlesztés és élethosszig
tartó tanulás elősegítése
KKV-k az agrár- és a halászati
szektor versenyképességének
növelése és a vízkultúrák
támogatása
A klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás és kockázatmegelőzés és kezelés
ösztönzése

Vállalatok
Fejér megyei felsőoktatási
intézmények
Kamarák
Kormányhivatal/Földhivatalok

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

Környezetvédelem és erőforráshatékonyság ösztönzése
Információs, kommunikációs
technológiák hozzáférésének
elősegítése, minőségi javítása
Az alacsony szén-dioxid
kibocsátású gazdaságra való
átállás támogatása minden
szektorban
Pannon Egyetem

Óbudai Egyetem Alba
Regia Egyetemi
Központ

X

X

X

X

X

X

MTA RKK NYUTI
Közép-Dunántúli
Kutatócsoport
MTA Veszprémi
Területi Bizottsága

MTA Agrártudományi
Kutatóközpont

X

szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje
szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje

Innováció/kutatásfejlesztés
Természeti és épített örökség
védelme (pl: A Brunszvik–
kastély parkjának és

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együtt- működni
a siker érdekében

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

épületeinek állapotmegőrzése)
ECHO Survey
Kutatóintézet

szakértő/menedzser,
potenciális pályázó
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje

X

Civil szervezetek, egyházak (kamarák, civilek, egyházközségek)

X

Dunaújvárosi
Kereskedelmi és
Iparkamara

X

Fejér megyei
Agrárkamara

X

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

X

az első
munkaülés

Fejér megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara

Írásos
vélemény

második
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban
járási/
szakmai
egyeztetés

Szervezet neve

potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

Fejér megyei Építészek
kamarája

X

Fejér megyei Mérnöki
kamara

X

Civil szervezetek Fejér
megyei Szövetsége

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

X

Gaja Környezetvédelmi
Egyesület

Szín-Tér Egyesület

X

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

Közösségfejlesztés, a kultúra és
a hagyományörökség
eszközeivel
Foglalkoztatás javítása, a civil
szektor bevonásával
Turizmus és a köré épülő
szolgáltató szektor fejlesztése a
kulturális és hagyományőrző
civil szervezetek bevonásával
Társadalmi innovációk, és
kulturális innovációk

Önkormányzat szakbizottsága,
és Polgármesteri Hivatalon
belüli szakági igazgatóság
Önkormányzat kulturális és
oktatási intézményei
Turisztikai Irodák
Turisztikai és idegenforgalmi
Vállalkozások
Turizmussal és
idegenforgalommal, kultúrával,
hagyományőrzéssel valamint

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje

Velencei-tó Vértes
Baráti Köre Egyesület

Pro Vértes
Természetvédelmi
Közalapítvány –
Vértesi Naturpark
"HÍD" Dunaújváros és
Környéke Egyesület

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

térnyerésének elindítása,
menedzselése
Tudás társadalmi
megbecsültségének
felértékelése, tudástársadalom
alapjainak megteremtése
Működőképes civil
tudáshálózatok fejlesztése
menedzselése
Lokális civil érdekképviselet
fórumainak megteremtése a
fenntartható fejlesztések
jegyében
Kulturális örökségek ápolása, a
fenntarthatóság, a társadalmi
és gazdasági hasznok
kiaknázásának szempontjaival

fiatalokkal, családokkal
foglalkozó civil szervezetek.
Megjegyzés: A felsoroltakból az
Önkormányzat
szakbizottságával és a
Polgármesteri Hivatalon belüli
szakági igazgatóságokkal nem
tudunk kapcsolatot tartani, ők
ugyanis egyszerűen nem
kíváncsiak a civil szakemberek
véleményére. Ezen a jövőben jó
lenne változtatni

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje

Levegő Munkacsoport
Országos
Környezetvédő
Szövetség
Börgöndpusztáért
Érdekvédelmi
Egyesület
Az Erdőért Egyesület

Székesfehérvár
városszépítő és védő
egyesület
Fejér Megyei
Természetbarát
szövetség

X

Székesfehérvár Városi
Természetbarát
Szövetség

X

Székesfehérvár
Jövőjéért egyesület

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

X

Bocs Alapítvány

X

FATEV Polgári
Egyesület(Felcsút,
Alcsútdoboz, Tabajd,

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje

Fogyatékkal élők és
megváltozott
munkaképességűek
munkahelyteremtése, integrált
foglalkoztatása
Környezetbarát, alacsony
hőigényű lakások, közösségi
terek építése.
Zöldgazdaság fejlesztésével
összefüggő nem
iskolarendszerű felnőtt képzése,
halmozottan hátrányos
helyzetű munkanélkülieknek.
Települések népesség megtartó
képességének növelése, fiatal
házaspárok lakhatásának,
családalapításának elősegítése.
Innovatív KKV piacra jutásának
elősegítése
„ Etikus pénzintézet” – Non
profit hitel, és garancia
szövetkezet létrehozása,
megerősítése.

Különböző fogyatékos
érdekképviseleti szervezetek.
Települési önkormányzatok.
Kereskedelmi és Iparkamara
Széchenyi Bank

Helyi gazdaság fejlesztése
(munkahelyteremtés)
Humán fejlesztések (az

Helyben: az önkormányzat és a
helyi intézmények, helyi
vállalkozók, helyi értelmiség

kérdőív
kitöltése

X

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

Fehérvári Civil Tanács

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

X

potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok

Etyek, Vértesacsa
Polgárai
Együttműködéséért
Egyesület)

Embertársainkért
Alapítvány

X

Rácalmási Faluvédő
Egyesület

X

Adonyért Alapítvány

X

Adony és Környéke
Horgász Egyesület

Duna menti Szent
Orbán Borrend

X

X

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

potenciális érintettje

önfoglalkoztatást segítő
szemlélet, vállalkozói attitűd
kialakítása)
Településfejlesztés (intézményi
felújítások)
Közösségfejlesztés (vállalkozók,
civilek professzionalizációját
támogató intézményi háttér)
Turizmus fejlesztés (vonzerőből
termék)

Járásban: a gazdaság- és
területfejlesztésben érdekelt
szervezetek és közszereplők
Megyében: megyei
önkormányzat, döntéshozók,
fejlesztési tanácsok
Országosan: országgyűlési
képviselők, döntéshozók

Periférikus térségek
felzárkóztatása
Hálózati együttműködések
fejlesztése
stb. a mi céljaink…
A Duna Adonyi mellékágának
teljes rehabilitációja
A természeti környezet
védelme

Megyei, járási, városi önk.
Mezőföld Híd egyesület
RK egyházközség
Adony civil szervezetei

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,

Megyei Önkormányzat

Móri Városvédő és
Szépítő Egyesület

X

Polgárdiért
Közalapítvány

X

Polgárdi Összhang
Egyesület

X

Bodajki Római
Katolikus
Egyházközség

X

Sárbogárdi Római
Katolikus Egyház
Mezőföldi Református
Egyházmegye Esperesi
Hivatal

X
X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa
kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje
potenciális pályázó,
szakértő,
támogatott pályázatok
potenciális érintettje

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

Vidékfejlesztési egyesületek, térségfejlesztési tanácsok, fejlesztési egyesületek

X

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

Mikro-, kis-, és
középvállalkozások fejlesztése.
Turisztikai tevékenységek
ösztönzése.
Falumegújítás, -fejlesztés.
Vidéki örökség megőrzése.
Helyi termelők és termékeinek
piacra jutásának segítése.
Leszakadó, perifériális területek
felzárkóztatása.
CLLD típusú tervezési metodika
minél szélesebb körben való
megszilárdítása.
Vidékfejlesztés
Településfejlesztés
Helyi gazdaságfejlesztés

Helyi köz-, magán-, és civil
szervezetek.
Vidékfejlesztési Minisztérium,
mint Irányító Hatóság.
Megyei Önkormányzat, mint
koordináló szervezet.
Megyei, regionális Helyi
Akciócsoportok

X

X

döntéshozó
pályázatkezelő
szakértő/ menedzser,
egyéb, és pedig:
vidékfejlesztő

X

x

X

döntéshozó
pályázatkezelő
szakértő/ menedzser,
egyéb, és pedig:
vidékfejlesztő
döntéshozó
pályázatkezelő
szakértő/ menedzser,
egyéb, és pedig:
vidékfejlesztő
döntéshozó
pályázatkezelő

X

X

X

kérdőív
kitöltése

X

Bakonyalja-Kisalföld
kapuja Vidékfejlesztési
Egyesület

Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő

Érintett számára fontos ügyek

járási/
szakmai
egyeztetés

„A Bakonyért”
Egyesület

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

az első
munkaülés

MEZŐFÖLD Helyi
Közösség Egyesület

második
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

megye, járás
akciócsoportok
civil szervezetek
vállalkozások

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Egyesület

Sárvíz Helyi Közösség

X

X

Velencei-tó
Térségfejlesztő
Egyesület

X

X

X

X

Vértes-Gerecse
Vidékfejlesztési
Közösség

X

X

X

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

Vidékfejlesztés legfontosabb
ágazatai, intézkedései:
Gazdaságfejlesztés:
szolgáltatások fejlesztése,
bővítése, vállalkozások
önfoglalkoztató képességének
megtartása illetve
munkahelyteremtés, a
megtermelt javak piacra
vitelének segítése.
Szociális háló megerősítése:
valóságos igényekre alapozott
módszerekkel.
A vidék lakosságmegtartó
képességének növelése: helyi
munkához, a városiakéhoz
hasonló színvonalú, hasznos

Térségi és megyei
területfejlesztési, -agrár,vidékfejlesztési, -közigazgatási
intézmények
Az egyes fejlesztésekhez
kapcsolódó tulajdonosi,
döntéshozó szervek
Felsőfokú oktatási intézmények

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

szakértő/ menedzser,
egyéb, és pedig:
vidékfejlesztő
döntéshozó
pályázatkezelő
szakértő/ menedzser,
egyéb, és pedig:
vidékfejlesztő
döntéshozó
pályázatkezelő
szakértő/ menedzser,
egyéb, és pedig:
vidékfejlesztő
döntéshozó
pályázatkezelő
szakértő/ menedzser,
egyéb, és pedig:
vidékfejlesztő

Völgy Vidék
Vidékfejlesztési
Közösség Közhasznú
Egyesület

X

"8-as főút" Térségi
Fejlesztési Tanács
Velencei-tó - Vértes –
Váli-völgy Térségi
Fejlesztési Tanács
Balaton Fejlesztési
Tanács
Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit
Kft.

X

X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

kérdőív
kitöltése

második
munkaülés

járási/
szakmai
egyeztetés

az első
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban

Írásos
vélemény

Szervezet neve

X

döntéshozó
pályázatkezelő
szakértő/ menedzser,
egyéb, és pedig:
vidékfejlesztő

X

Pályázatkezelő,
szakértő / menedzser

időtöltéshez, pihenéshez,
egészséghez, oktatáshoz jutás
lehetőségeinek megteremtése.
vidékfejlesztés
gazdaságfejlesztés
turizmus
településfejlesztés
örökségmegőrzés
innováció
civil aktivitás

fejlesztési ügynökségek,
inkubátorok, pályázati
tanácsadók, tervezők, egyes
szakterületek szakértői
kamarák, SZRVA, szakmai
tömörülések megyei
kirendeltségei
helyi-területi önkormányzatok,
jelentősebb civil szervezetek
megyei top vállalkozások

X
X

X

Komplex térség-, és
területfejlesztés

Megyei Önkormányzat
Fejér megye területén működő
térségfejlesztési tanácsok
(Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes)
Területfejlesztési szakértők és
tervezők
Kormányzat, központi
adminisztráció

kérdőív
kitöltése

X

X

X

Velencei-tó térségi
TDM
Gárdony helyi TDM

X

X

Kishantosi
Vidékfejlesztési Kft.
M8-Dunahíd
Közhasznú Nonprofit
Kft.

az első
munkaülés

Móri borvidék TDM

Írásos
vélemény

második
munkaülés

Részvétel az egyeztetési folyamatban
járási/
szakmai
egyeztetés

Szervezet neve

X
X
X

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

potenciális pályázó,
támogatott fejlesztések
potenciális érintettje

Turisztika
Bor
Gasztronómia
Fesztiválok, rendezvények
Infrastruktúra, bicikli és borút

Móri Önkormányzat
Csókakői Önkormányzat
Móri Borvidék TDM Egyesület
tagjai

Vállalkozók, szövetségeik

Falusi Turizmus
Szövetség
Alba Ipari Zóna Kft

X

Helyi Erőforrás Kft

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

Fenntartható fejlődés
Turizmus
Helyi értékek

Önkormányzat
Civil szervezetek
Felsőoktatási intézmények

potenciális pályázó

X

potenciális pályázó

X

Vállalkozói
Inkubátorok
Szövetsége
Magánerdőgazdálkodók
szövetsége
Vadex Mezőföldi Zrt.
Vértesi Erdő Zrt

az első
munkaülé
s
járási/
szakmai
egyezteté
s
második
munkaülé
s
kérdőív
kitöltése

Részvétel az egyeztetési folyamatban
Írásos
vélemény

Szervezet neve

potenciális pályázó

X

X

potenciális pályázó

X
X
X

potenciális pályázó
potenciális pályázó

X

potenciális pályázó

Alcoa-Köfém Kft.

potenciális pályázó

Műszertechnika
Holding Zrt. – IK Metál
Kft.
Műszertechnika
Holding Zrt. – IK
Járműtechnika Kft.
Denso Gyártó
Magyarország Kft.
Karsai

potenciális pályázó

potenciális pályázó

potenciális pályázó
potenciális pályázó

az első
munkaülé
s
járási/
szakmai
egyezteté
s
második
munkaülé
s
kérdőív
kitöltése

Részvétel az egyeztetési folyamatban
Írásos
vélemény

Szervezet neve

Műanyagtechnika
Holding Rt.
Cerbona Zrt.
Visteon Hungary Kft.
Videoton Holding Zrt.
IBM Global Service
információtechnológiai
Kft.
Jüllich Glas Holding Rt.
Aranybulla Zrt.
Aranykorona
Mezőgazdasági Zrt.
Fehérvár-Tej
tejértékesítő és
Beszerző
Alföldi Tej Értékesítő
és Beszerző Kft.
Székesfehérvári
Hűtőipari Nyrt.
Alba-Zöchling
Nemzetközi
Szállítmányozási és
Fuvarozási Kft.
Videoton Holding Zrt
Fodor és Molnár
Építőipari és Szolg. Kft.

Fejlesztési /tervezési/
folyamatban való
érintettség típusa

Érintett számára fontos ügyek

Kivel szükséges együttműködni
a siker érdekében

A térség gazdasági élete
Sárbogárd élhetősége,
perspektívája
Itt élők életszínvonala

Mindenkivel

potenciális pályázó
potenciális pályázó
potenciális pályázó
potenciális pályázó

potenciális pályázó
potenciális pályázó
potenciális pályázó
potenciális pályázó

potenciális pályázó
potenciális pályázó
potenciális pályázó

X

X

potenciális pályázó
potenciális pályázó

6. mellékelt: A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció céljait meghatározó
munkaülésen résztvevők

7. melléklet: Javasolt megyei szintű szakmai, konzultációs fórumok

Szakmai Konzultációs Fórum
Tagjai
témaköre
Ipar, turizmus,
Fejér Megyei Önkormányzat, KDRFÜ Közhasznú
foglalkoztatás, szakképzés
Nonprofit Kft., Közép-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség, Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja, Magyar Turizmus Zrt. Közép-dunántúli
Regionális Igazgatóság, Türr István Képző és kutató
Intézet, ECHO Survey Kutatóintézet, Fejér megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara, Móri borvidék TDM, Velencei-tó térségi
TDM, Falusi Turizmus Szövetség, Alba Ipari Zóna Kft,
Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége,
Mezőgazdaság,
Fejér Megyei Önkormányzat, Nemzeti Élelmiszerlánc
erdőgazdaság,
biztonsági Hivatal, Erdészeti Igazgatóság, Magyar
vízgazdálkodás
Nemzeti Vidéki Hálózat, Fővárosi és Pest Megyei MGSZH
Erdészeti Igazgatóság Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály,
Fejér megyei Agrárkamara, Magánerdő-gazdálkodók
szövetsége, Vadex Mezőföldi Zrt, Vértesi Erdő Zrt, Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, NEKI
– Fejér megyei kirendeltsége, Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, Fejér Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága
Környezetvédelem,
Fejér Megyei Önkormányzat, Közép-dunántúli
természetvédelem,
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, NEKI – Fejér
vízgazdálkodás
megyei kirendeltsége, Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, Fejérvíz Zrt., Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt., Civil szervezetek Fejér megyei Szövetsége, Fehérvári
Civil Tanács
Területfejlesztés,
Fejér Megyei Önkormányzat, KDRFÜ Közhasznú
településfejlesztés,
Nonprofit Kft., Közép-dunántúli Regionális Innovációs
vidékfejlesztés
Ügynökség, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, Magyar
Turizmus Zrt. Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság,
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Fejér megyei
Építészek kamarája, Civil szervezetek Fejér megyei
Szövetsége, Fehérvári Civil Tanács, MEZŐFÖLD Helyi
Közösség Egyesület, „A Bakonyért” Egyesület,
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület,
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, Sárvíz Helyi
Közösség, Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület, VértesGerecse Vidékfejlesztési Közösség, Völgy Vidék
Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület, "8-as
főút" Térségi Fejlesztési Tanács, Velencei-tó - Vértes –
Váli-völgy Térségi Fejlesztési Tanács, Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft.

Szakmai Konzultációs Fórum
Tagjai
témaköre
Oktatás, szociális ellátás,
Fejér Megyei Önkormányzat, Fejér Megyei
gyermekvédelem
Kormányhivatal Oktatási Főosztály, Fejér Megyei
Intézményfenntartó Központ, Fejér megyei
Gyermekvédelmi Központ, Klébersberg
Intézményfenntartó Központ érintett tankerületi
igazgatók, Fejér megyei Integrált Szociális Intézmény,
Fejér megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Civil szervezetek
Fejér megyei Szövetsége, Fehérvári Civil Tanács
Innováció, kutatás, felsőfokú Fejér Megyei Önkormányzat, Közép-dunántúli Regionális
oktatás
Innovációs Ügynökség, Kodolányi János Főiskola,
Dunaújvárosi Főiskola, Nyugat-Magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Kar, Pannon Egyetem, Óbudai Egyetem
Alba Regia Egyetemi Központ, MTA Agrártudományi
Kutatóközpont, ECHO Survey Kutatóintézet
Közlekedés
Fejér Megyei Önkormányzat, Fejér Megyei
Kormányhivatal Közlekedés Felügyeleti Osztály, Magyar
Közút Kht. Fejér Megyei Területi Igazgatósága, Alba Volán
Zrt, ALBA Airport, Dunaferr Kikötő Kft., Fejér megyei
Mérnöki kamara

8. melléklet: Fejér megyei Területfejlesztési Koncepció Véleményezése
Sor
szá
m
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Véleményező
(sorszáma)

Vélemény

Tervezői válasz

Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)

A Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása stratégiai cél intézkedései
közé be kell írni az öntözés és halgazdaság növelését.

Köszönjük, kiegészítettük.

A Hálózati együttműködések fejlesztése sc‐ba javasolja: Együttműködés a
szomszéd megyékkel, Duna mentén, megyei jogú városok vonzáskörzetében
fekvő településekkel.
A Vállalkozó – innovatív társadalom megteremtése sc‐ba javasolja:
Agrárfeldolgozói ipar

Köszönjük, kiegészítettük.

A Befektetés az emberekbe sc, Beteg‐centrikus egészségügy…
intézkedéshez javasolja: tömbösítés (kórház, járóbeteg ellátás – Enying,
mentőállomások építése – Aba, és korszerűsítése – Martonvásár, Szfvár),
alkonygazdaság, drogambulancia
A Befektetés az emberekbe sc, Közszolgálati minimum‐szint… intézkedés
zárójelébe javasolja felsorolni: óvoda, iskola, szakképzés, kollégium.

A Befektetés az emberben speciális célba illenek
a javasolt projekt szintű beavatkozások, a
konkrét projektjavaslatok a területfejlesztési
programba kerülnek beépítésre.
A „Közszolgálati önkormányzati minimum‐szint
teljesítése” horizontális prioritást kiegészítettük.

A Természeti erőforrások védelme sc, Felszíni vízkészletek… intézkedés
végére javasolja: a víztestek átfogó kezelése, partfalerózió, Duna mente.

A „A stratégiai vízkészletek megőrzése és
racionális használata” horizontális prioritást
kiegészítettük.
A „Munkaerő‐piaci mobilitás támogatása”
horizontális prioritásban szerepel.

Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)

A Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése sc‐ban új
intézkedésnek javasolja: szakképzés, felsőfokú szakképzés (fejlesztése).

Az Intézkedés a „Zöld Klaszter kialakítása a
Mezőföldön” területi prioritásban szerepel.

A Hálózati együttműködések fejlesztése sc‐ba javasolt: Balaton‐Szfvár‐Mór‐
Velencei‐tó‐Váli‐völgy‐Vértes

Kiegészítettük.

A Természeti erőforrások védelme sc, Az erdők közjóléti és védelmi…
javasolt kiegészítés: a környezeti károk mérséklése…

Kiegészítettük.

1

Sor
szá
m
10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)

A funkcionális térségek lehatárolásánál: Kérjük jelezni a tervezett szabad
vállalkozási övezet lehatárolását (Enyingi és Sárbogárdi járás), egy
turisztikai‐kulturális klasztert (Szfvár, Velence‐Váli‐völgy‐Vértes, Dél‐
balatoni kapcsolat – Enying, Lajoskomárom, Mezőkomárom, ld. mellékelt
vázlat.
A Duna mente – Dunaújváros térsége leírásában „A fővárosi agglomeráció
vonzáskörzetébe nyúló” helyett „5 megyére (Pest, Fejér, Tolna, Bács‐Kiskun,
Baranya) kiterjedő”…
Úgy a Duna mente – Dunaújváros térsége leírásában, mint a Javasolt
prioritások és kapcsolódó intézkedések táblázatban kiegészítendő a limes,
valamint az ágazati fejlesztések bekapcsolása (VO, K‐Ny összekötés)
intézkedésekkel.
A Budapesti agglomeráció vonzáskörzete leírásában meg kell említeni,
hogy a Váli‐völgy, Vértes, Velencei‐tó nem szakadhatnak le Székesfehérvár
térségéről.
A Budapesti agglomeráció vonzáskörzete sc leírásában: „A
kapcsolatrendszer erősítése a negatív hatások (fejlesztési források
elzárásának) mérséklése mellett, kölcsönösségi alapon”.
A Mór és térsége intézkedések közé javasolja: Vértes és Bakony (Tatabánya‐
Oroszlány‐Zirc) összekötése.

A javasolt térségek az alkalmazott lehatárolási
elvekből nem következnek. Részben a
nagytérségi kapcsolatokat bemutató térképen
jelölve vannak, a szövegben, pedig a
Felzárkóztatandó térségben meg van említve.
Javítva. Mindkettő maradt.

A Székesfehérvár vonzáskörzete leírásában megemlíteni a „fordítókorong”
szerepkört, ipari‐logisztikai tengelyt, kulturális, turisztikai stb. központ.

Köszönjük, javítottuk.

A Velencei‐tó és térsége, Váli‐völgy, Vértes térsége intézkedései közé
javasolja: Kapcsolódás Székesfehérvárhoz, Mórhoz, továbbá a Balaton keleti
és déli részéhez.
Általános megállapítások konkretizálása, hogy a sajátosságok és célok
kiemelhetők legyenek.

A funkcionális térség specifikus céljai között
szerepel.

Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Balsay István, Fejér
megye elnöki
tanácsadó (1)
Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)

2

A IV.2.1. specifikus cél leírásban szerepel a
limes. Az intézkedési táblát javítottuk.

Belekerült a leírásba.

Köszönjük, kiegészítettük.

Köszönjük, kiegészítettük.

A konkrétumok a helyzetelemzés 215 oldalas
anyagában vannak.
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Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)
Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)
Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)

Célszerű lenne néhány folyamatábrát elhelyezni, melyek bemutatják, hogy a
megye jelenlegi helyzetére építve milyen konkrét fejlesztéseket kíván
megvalósítani, és milyen célokat kíván elérni.
A dokumentum értékét tovább növelnék a csomópontok, kapcsolatok,
térszerkezet, továbbá az intra‐ és interregionális kapcsolatokat bemutató
smart ábrák is, melyek jól szemléltetnék a szövegben megfogalmazottakat.
A dokumentumban a megye jövőképére vonatkozó célkitűzés
megfogalmazására az alábbi javaslatokat tesszük, melyek megfontolásra
érdemesek és tükrözik az eredeti elképzelést is:
 Fejér megye – Pannónia szíve: élhető, növekedésbarát, versenyképes
(innovatív, fenntartható, értékmegőrző‐ és értékteremtő stb.) régió
 Fejér megye – Pannónia szíve: jól‐lét, növekedés, versenyképesség
Úgy véljük, hogy hasznos lenne a székesfehérvári felsőoktatási intézmények
nyomatékosabb megjelenése és szerepe az anyagban.

Ezt a cél szolgálják a II.1. Jövőkép „Fejér megye
térstruktúrája” résznél alkalmazott
döntéstámogató modellel készített ábrák.
Ezt a cél szolgálják a II.1. Jövőkép „Fejér megye
térstruktúrája” résznél alkalmazott
döntéstámogató modellel készített ábrák.
Konszenzusos jövőkép megfogalmazás, a
megyei szereplők részvételével rendezett
workshopon történt.

Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)
Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)

Köszönjük, kiegészítettük.

A funkcionális térségek leírása, távlati célkitűzései és legfontosabb Köszönjük, kiegészítettük.
intézkedései alfejezetben a Dunaújvárosi Főiskola hangsúlyos kiemelést kap,
melynek példájára a Kodolányi János Főiskola bekerülése is megfontolást
érdemel, az alábbi szempontok mentén:
 A Kodolányi János Főiskolának (és általában a székesfehérvári
felsőoktatási intézményeknek) fontos szerepe van a térségben működő
nagyvállalatok, KKV‐k, és betelepülő vállalkozások szakemberigényének
ellátásában, így a felsőoktatás pozícióját erősíteni szükséges.
 A koncepció több helyen is megfogalmazza, hogy erősíteni kívánja a
megye turisztikai potenciálját, illetve a megye egyes részeire
fejlődőképes turisztikai térségként tekint (Vértes – Velence ‐ Váli‐völgy).
A Kodolányi János Főiskolának kiemelt szerepe van a felsőfokú
turisztikai szakember‐képzésben a megyében, így pozícióját erősíteni
szükséges. Felkészült szakemberek nélkül a megye meglévő turisztikai
kínálatának piacra vitele és innovatív fejlesztése nem megvalósítható.
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Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)
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Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)
Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)
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Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)
Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)

Vélemény

Tervezői válasz

Erősíteni szükséges a Kodolányi János Főiskola (és általában a
székesfehérvári felsőoktatási szektor) valamint a gazdasági szereplők
kapcsolatát, szakmai gyakorlóhelyek biztosításával, duális képzés
megvalósításával, illetve a vállalati igényeknek megfelelő képzések
indításával, különös tekintettel arra, hogy a koncepció szerint növelni kell a
vállalati versenyképességet és a KKV‐k innovációs képességét.
A dokumentum célrendszere rendkívül szerteágazó. Ugyanakkor úgy látjuk,
hogy éppen ebből fakadóan több stratégiai cél megfogalmazása esetén
hiányzik a koherencia, továbbá átfedések tapasztalhatók, mind a stratégiai,
mind a horizontális, mind pedig az ágazati célok tekintetében.
A 28. oldalon található célpiramis kiegészítéseként az alábbi táblázatot
javasoljuk elkészíteni. Ebben az átfogó és stratégia célok mellett
megjelennek a hozzárendelt prioritások és a konkrét intézkedések is.
A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció kiegészítéseként javasoljuk a
területfejlesztés és területrendezés összehangolását megtenni.

A területi tervezés integráló jellege miatt
lehetnek, sőt elkerülhetetlenek az átfedések.

A célpiramis az NTH által kiadott módszertani
útmutató alapján készült.

A tavaly elfogadott megyei területfejlesztési
helyzetelemzési anyagban a területrendezési
szabályozást feltártuk. „A Fejér megye
térstruktúrája 2030” című fejezetben
bemutatott területi döntéstámogató modellező
rendszer figyelembe veszi mind a
területfejlesztési, mind a területrendezési
kérdések, ezzel biztosítva az integrációt.
A periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása című stratégiai cél Véleményünk szerint ez a legkomplexebb
meglehetősen kompakt. Szakmai szempontból érdemesebb volna több célra megközelítést igénylő specifikus cél.
felosztani, amennyiben erre mód van.
Javasoljuk
továbbá
a
nagytérségi
együttműködések
kapcsán A megye belső kohéziója nem a nagytérségi
megfogalmazott célok átstrukturálását az alábbi három fő irány szerint:
kapcsolatok közé tartozik, az itt javasolt
a. A megye belső kohéziójának, belső kapcsolatrendszerének bemutatása, elemeket a koncepció tartalmazza. A
erősítése
javaslatnak megfelelően a „nagytérségi
együttműködéseket” országon belüli és
 Székesfehérvár csomóponti szerepének kiemelése,
nemzetközi csoportosításba rendeztük.
 a nagyvárosok és agglomerációik erősítése (csomóponti szerep)
4
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29

30

31

32

Kodolányi János
Főiskola szakértői
(2)
Molnár István
megyei igazgató
Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Fejér Megyei
Igazgatóság (3)
Molnár István
megyei igazgató
Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Fejér Megyei
Igazgatóság (3)
Molnár István
megyei igazgató
Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

a kisvárosok erősítése, a kisvárosok, mint térségi és gazdasági szervező
erők megfogalmazása,
 város‐vidék kapcsolatrendszerének javítása
 a városok közötti kapcsolatok, mint fejlődési tengelyek kijelölése
 a megye közlekedési úthálózata, és az interregionális kapcsolatok
közötti lehetőségek megfogalmazása
b. A megye és megyén kívüli kapcsolatok (Pl. Balaton, Budapest)
c. Interregionális kapcsolatok bővítése: A Pannónia szíve szlogenre építve a
dokumentum e része lehetővé tenné a megyén áthaladó nemzetközi út‐ és
vasúthálózat, TEN‐T lehetőségeinek bemutatását, az interregionális
kapcsolatok jelentőségének további kiemelését.
A dokumentum gazdaság ábraanyaga kiegészítéseként javasoljuk egy új
ábrán bemutatni az Európai Uniós, a Magyarországra vonatkozó, továbbá a
megyére megfogalmazott célokat és azok koherenciáját.
a 2013. február 21‐én nálunk megtartott egyeztetésen elhangzott (lásd
mellékelt jelenléti ív és emlékeztető), abból alig látunk valamit az
anyagban.

A helyzetelemzésnél is hiányolok egy bekezdést a közlekedési
infrastruktúráról.

A koncepció a tervezett főút és mellékúthálózat fejlesztések 2020‐ig történő
megvalósításával számol, véleményem szerint ez eddig az időpontig nem
fog megvalósulni.

5

Az átláthatóság érdekében jobbnak látjuk az
eddigi 2 táblázatos megoldást.
Az egyeztetésen elhangzottak nagy része nem
megyei kompetencia, ezért azok a VII.2.3.
Felelősség és intézményrendszer – A koncepció
üzenetei fejezetben
„Az FMTK üzenetei a közlekedéspolitikának”
címszó alatt találhatók az anyagban.
A területfejlesztési koncepcióban már csak a
helyzetelemzés összefoglalója szerepel
(amelyben megtalálhatóak közlekedési elemek),
részletes elemzés a feltáró‐értékelő
munkarészben történt.
Az OTrT 2003. évi XXVI. tv. felülvizsgálatában
szereplő térszerkezeti vonalakat, illetve a
megye területrendezési tervében rögzített
elképzeléseket tartalmazza a koncepció
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A periférikus és vidéki területek felzárkóztatásánál, a gazdaságilag fejlettebb
térségek esetében pedig a szinten tartás, ill. további fejlődés miatt alapvető
jelentőségű az úthálózat minőségének a javítása, ezért szerepeltetni
kellene az anyagban a fő‐ és mellékúthálózat felújítási program
szükségességét is.

jövőképe. A megvalósítás a ma még nem
eldöntött forrásallokációtól függ, a megyei
koncepció a megyei érdekeket rögzíti, ezért az
optimista forgatókönyvvel számol.
Az „Közszolgálati önkormányzati minimum‐szint
teljesítése című horizontális prioritás
intézkedései között található, és úgy a
specifikus cél között, mint a funkcionális
térségnél meg van említve.

Fejér Megyei
Igazgatóság (3)

33
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Molnár István
megyei igazgató
Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Fejér Megyei
Igazgatóság (3)
Mahlerné Köfner
Anikó
Fejér Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat,
igazgató (4)
Mahlerné Köfner
Anikó
Fejér Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat,
igazgató (4)
Mahlerné Köfner
Anikó
Fejér Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat,
igazgató (4)

A helyzetelemzésben a gyengeségek részben egyrészt nem szerepelnek a
Fejér megyei Pedagógiai Szakszolgálat hiányosságai a székhelyintézmény és
a járási hálózat infrastruktúrájának, eszközállományának (felmérő és
fejlesztő) és szakmai feladatellátásának vonatkozásában.

Köszönjük, javítottuk.

Nem szerepel a székhelyintézmény és a tagintézmények komplex
akadálymentesítésének hiánya az anyagban.

Köszönjük, javítottuk.

A helyzetelemzés lehetőségek része nem tartalmazza azokat az országos
hatókörű és megvalósítási szakaszban lévő kiemelt projekteket, amelyek
szakmai fejlesztései egyrészt a Kormány stratégiai céljainak megvalósítása
keretében segítik a pedagógiai szakszolgálat fejlesztését és az autizmussal
élő szakszerű ellátását. Másrészt e projektek eredményei mindenképpen
adaptálandóak a megyei szintű fejlesztésekben. Az említett projektet:
TÁMOP 3.1.1. és a 3.1.5. a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztését
támogatja; a TÁMOP 5.4.11. az autizmussal élő életminőségének

A jelenleg megvalósítási szakaszban lévő
országos projektek eredményeit a programozási
fázisban tudjuk beépíteni.
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Mahlerné Köfner
Anikó
Fejér Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat,
igazgató (4)
Mahlerné Köfner
Anikó
Fejér Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat,
igazgató (4)
Mahlerné Köfner
Anikó
Fejér Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat,
igazgató (4)
Mahlerné Köfner
Anikó
Fejér Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat,
igazgató (4)

Vélemény

Tervezői válasz

fejlesztését szolgálja.
A helyzetelemzés nem tartalmazza azokat a megyében működő "jó
gyakorlatokat", amelyek bizonyítottan hatékonyak és a megyei szakmai
fejlesztések mintái lehetnek. Pl. a köznevelés területén az autizmussal élő
tanulók együttnevelésének csoportos modellje (Tác, Gorsium Általános
Iskola és a Kapocs Pedagógiai Szakszolgálat szakmai munkája keretében);
HÍD ‐ programok; Arany János Program.
A humán közszolgáltatások fejlesztéseit tartalmazó rész nem tartalmazz a
pedagógiai szakszolgálat és az autizmussal élők ellátását támogató megyei
bázisintézmény fejlesztését.

A helyzetelemzés 2012‐ben készült, 215 oldalas
anyag. A koncepció elején található rövid
összefoglaló a közös swot‐olás során
összegyűjtött elemek megfogalmazása, a
koncepcióhoz szükséges részletezettséggel.
Köszönjük, javítottuk.

Szeretném felhívni a figyelmet a fogalomhasználat korrekciójára, a
pontosság és az egyértelműség érdekében: köznevelés.

Köszönjük, javítottuk.

Az országos hatókörű szakmai fejlesztésekkel összhangban, valamint a
korábbi szakértői konzultációra és az írásban benyújtott szakmai
javaslatokra, javaslom a Területfejlesztési Koncepció kiegészítését egyrészt
a helyzetelemzés fenti tartalmaival; másrészt az alábbi közszolgáltatás
fejlesztésekkel:
 a pedagógiai szakszolgálat megyei hálózatának területi lefedettségi,
infrastruktúra, szakmai tartalmi fejlesztése, részletes szakmai
szempontú felmérés és ütemezés alapján;
 az autizmussal élők ellátásának fejlesztési támogatásaként megyei
bázisintézmény infrastruktúra és szakmai tartalmi fejlesztése;
 A társadalmi leszakadás megakadályozás érdekében a HÍD ‐ program és

A konkrét projektjavaslatok a területfejlesztési
programba kerülnek beépítésre.
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Pődör Gyula
polgármester,
Enying (5)
Pődör Gyula
polgármester,
Enying (5)
Pődör Gyula
polgármester,
Enying (5)
Pődör Gyula
polgármester,
Enying (5)

Pődör Gyula
polgármester,
Enying (5)
Pődör Gyula
polgármester,
Enying (5)
Pődör Gyula

Vélemény

Tervezői válasz

az Arany János Program megyei területi lefedettségi, infrastruktúra,
szakmai tartalmi fejlesztése, együttműködve az állami
intézményfenntartó központtal.
Néhány indítvánnyal kiegészíteni:
Az élőmunka‐igényes mezőgazdasági és állattartási tevékenység fokozása
(állami földek bérletéhez kapcsolódóan)
Az öntözéses kertészetek kialakítása és az ehhez kapcsolódó öntözési
lehetőségek bővítése. A Séd megemelkedett karsztvíz mennyiségének
átirányítása a Cinca‐patakba.
A fiatal édesanyák munkába vissza menetelének elősegítése a bölcsődék
állami támogatásának bevezetésével.
A Balatonhoz való közelségünk kiaknázása céljából a szomszéd megyéhez
való kapcsolódás erősítése. Elsősorban, a szezon hosszabbítás és a nyári
rossz idő esetén a tömegek elfoglaltságának növelése céljából. Például: az
Enying és Balatonszabadi közötti út felújítása kerékpárút céljából és annak
bekötése a balatoni kerékpárút hálózatba, vagy a Balatonból kitiltott
motoros vízisport megvalósítása városunk határában található 2km hosszú
tórendszeren. A Józsefkúti árokban golf, vagy Swin‐ golf pálya kialakítása, a
megvalósuló búvárkiképző centrumban úszóversenyek, vízilabda bemutatók
rendezése a nyaralóknak, úszásoktatás tartása a környező települések
iskolásainak. Közös fejlesztési tervet kellene készíteni Siófok városával a
fenti kölcsönhatások miatt.
Az áramtermelő napcellák pályázati rendszerét úgy kellene átalakítani, hogy
a forráshiányos önkormányzatok is hozzájussanak, megtakaríthassanak!

Köszönjük, kiegészítettük.

A konkrét projektjavaslatok a területfejlesztési
programba kerülnek beépítésre.
Nem területfejlesztési kérdés, a „koncepció
üzenetei” című fejezetet kiegészítettük.
A IV.2.5. fejezetben (43.o.) benne van a
kerékpáros összeköttetés. A konkrét
projektjavaslatok a területfejlesztési programba
kerülnek beépítésre.

Köszönjük, kiegészítettük.

A TÁMOP‐os pályázatok késedelmes kifizetése az előző pontban jelzettek
szerint szintén nehézkes. Ebben is változtatni kellene.

Köszönjük, kiegészítettük.

A mezőgazdasági feldolgozó üzemek megvalósítását jó tervnek gondoljuk mi

Köszönjük.
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polgármester,
Enying (5)
Pődör Gyula
polgármester,
Enying (5)
Óbudai Egyetem,
Alba Regia
Egyetemi Központ
Dr. Györök György
főigazgató (6)
KSH Tájékoztatási
Főosztály
Szabó István főov.
(7)
KSH Tájékoztatási
Főosztály
Szabó István főov.
(7)

is.

KSH Tájékoztatási
Főosztály
Szabó István főov.
(7)
KSH Tájékoztatási
Főosztály
Szabó István főov.
(7)
Mezőszentgyörgyi

Tervezői válasz

A szociális szövetkezetek megvalósítása kitűnő terv. Az indulásukat az állami
földeken megtermelt termékek feldolgozásával, kereskedelmével lehetne
elkezdeni.
Az Óbudai Egyetem AREK neve továbbra sem szerepel sehol az anyagban.

Köszönjük.

Köszönjük, kiegészítettük.

Fejér megye területe helyesen: 4358 km2, népességszáma 2011‐ben: 426
ezer fő.

Köszönjük, javítottuk.

A területfelhasználás változása 2010‐2030 között (ha) grafikonban
helytelen a skálabeosztás, mivel Fejér megyében a földhasználat az alábbiak
szerint alakult 2010‐ben (STADAT):
 Szántó: 249899 ha
 Szőlő: 3155 ha
 Erdő: 54356 ha
 Gyep: 21 638 ha
A csatornahálózat és rákötési arányok adatai: a 108 településből 27 nem
rendelkezik közcsatornával. A 81 ellátott településből pedig 13‐ban 70%
alatti a rákötési arány.

A grafikont javítottuk, a fennmaradó eltérés a
különböző adatbázistartalmakból adódik, a
grafikon készítésénél a Corine LandCover
adatbázist elemeztük.

Köszönjük, javítottuk.

Az összes vállalkozás 68%‐a 1‐9 fős mikro‐vállalkozás.

Sajnos nem áll módunkban idézett műnek az
adatait javítani!

A SWOT gyengeségek között javasolják feltüntetni a helyi infrastruktúra

A MFK üzenetei részbe beépítettük.
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(sorszáma)
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Tervezői válasz

Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület
(8)
Mezőszentgyörgyi
Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület
(8)
Mezőszentgyörgyi
Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület
(8)
Mezőszentgyörgyi
Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület
(8)

forráselosztási konstrukció miatti anomáliáit. A városkörnyéki települések
nem kerültek bele a „hátrányos helyzetű” kategóriába, ezért a helyi utak
felújításai nem, vagy csak korlátozottan jutottak forráshoz. Így sok esetben
szinte élhetetlen komfortfokozatra estek vissza e minőségi kategóriában.
A Jövőképben javasolják megfogalmazni, hogy az agglomerációs települések
infrastrukturális fejlettségét növelve kell elérni, hogy az itt élők
környezetének komfortfokozata felzárkózzon az agglomerációs központ
adottságaihoz. Ez elsősorban a csapadékvíz elvezetés, valamint a helyi
úthálózat nagymértékű fejlesztését igényli.
A városok forráselvonása helyett azt kell megfogalmazni, hogy az
agglomerációs központoktól 10‐15 km‐re nincsenek forrásszerzési
lehetőségek. A LEADER ezt nem képes kompenzálni. A megoldás a
lakókörnyezet minimális komfortfokozatának kitűzése jelentheti,
lakóhelytől függetlenül.
Javasolják megfogalmazni, hogy szükséges az önkormányzatok bevonásával
egy alulról felfelé gördülő fejlesztési igény rendszer elkészítése.

Mezőszentgyörgyi
Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület
(8)
Mezőszentgyörgyi
Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület

Meg kell fogalmazni a humán szolgáltatások területén a civil szervezetek és
önkéntesség erősítését. Fontos a tömegsportok és turisztikai értékű sportok
helyi támogatása!

A lakosság jól‐léte érdekében javasolt a turisztikai értékeken felül, a helyi
értékrendben fontos szerepet játszó területek és építmények védelme, és
fejlesztésének támogatása.
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A javasolt intézkedéseket, minden térségben
elsődlegesek, így a horizontális célok
tartalmazzák.

A javasolt intézkedések a horizontális célok
között szerepelnek.

A fejlesztési intézményrendszer kialakulásával
párhuzamosan a végrehajtás szereplői és
módszerei is tisztázódni fog, ez központi
elhatározás kérdése. Ennek a megyében alapja
lehet a partnerségi tervben javasolt
konzultációs fórumok működtetésének
folyamatossága.
Köszönjük, kiegészítettük. Részletesebb kifejtés
a programozás során várható.

A „természeti és épített környezet megóvása”
horizontális prioritásban szerepelnek a javasolt
intézkedések. Részletesebb kifejtés a
programozás során várható.
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Véleményező
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(8)
Mezőszentgyörgyi
Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület
(8)
Mezőszentgyörgyi
Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület
(8)
Mezőszentgyörgyi
Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület
(8)
Mezőszentgyörgyi
Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület
(8)

Mezőszentgyörgyi
Közös Önk. Hiv.
Kőszárhegyi Kir.
Képviselő‐testület

Vélemény

Tervezői válasz

Javasolt a jelentős támogatásban részesülő mezőgazdasági vállalkozások
számára előírni a kötelező helyi foglalkoztatást.

A koncepcióban javaslatot tettünk a munkaerő‐
igényes mezőgazdasági termelés támogatására,
de törvényben, rendeletben vagy a pályázati
rendszerben kellene előírni a jelentős állami
támogatásban részesülő nagyüzemek kötelező
helyi foglalkoztatását.
Ezt a célt szolgálja a funkcionális térségek
megegyezésen alapuló szerepmegosztási
javaslata.

Javasolja kiemelni, hogy a városok felé irányuló forrás‐centralizálást
ellensúlyozni kell, hogy elkerülhető legyen a „másodlagos állampolgár”
érzet.

Gyengeségek, vagy veszélyek között be kellene mutatni a forráselosztási
torzulások társadalmi egyenlőtlenséget / érzetet előidéző hatását.

Köszönjük, kiegészítettük.

A kooperáció és a komparatív előnyök kihasználása mellett javasolják
megemlíteni, hogy a tervezés az önkormányzatok bevonásával, szoros
partneri magatartással lehetséges.

A fejlesztési intézményrendszer kialakulásával
párhuzamosan a végrehajtás szereplői és
módszerei is tisztázódni fog, ez központi
elhatározás kérdése. Ennek a megyében alapja
lehet a partnerségi tervben javasolt
konzultációs fórumok működtetésének
folyamatossága, amely lehetőséget teremt az
önkormányzatokkal történő szoros
együttműködésre.
A környezeti engedélyezési folyamatát
jogszabályok rögzítik.

Javasolt, hogy a jelentős tájképi változással járó tevékenységek (pl. útépítés,
bányászat, mesterséges tavak létrehozása, hulladéklerakók létesítése)
engedélyezéséhez és felügyeletéhez célszerű egy átfogó megyei
ismeretekkel rendelkező szakértői és civil monitoring rendszer
11
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(8)
FMKH
Munkavédelmi és
Munkaügyi SzSz
Jankó Zoltán
igazgató (9)
Daruszentmiklós
pm
Rauf Norbert (10)
Megyei
Önkormányzatok
Országos
Szövetsége
dr. Szűcs Lajos
elnök (11)

működtetése.
Az egyeztetési anyag áttekintésre került, melyet jól kidolgozottnak,
alaposnak, áttekinthetőnek tartok, ezért egyéb kiegészítésem,
javításra vonatkozó javaslatom nincs.

Nemzeti Adó‐ és
Vámhivatal Közép‐
dunántúli
Regionális Adó
Főigazgatósága,
Umenhoffer Ferenc
főigazgató (12)
Közép‐dunántúli
Országos Büntetés‐
végrehajtási
Intézet, Dr. Kiszely
Pál bv

Tervezői válasz

Köszönjük.

Az egyeztetési anyagot elfogadásra javasolja.

Köszönjük.

A területfejlesztési dokumentumok átláthatók és követhetők. Az alapos
helyzetfeltárást átgondolt célrendszer követi. A térképek és ábrák jól
alátámasztják a helyzetfeltárás megállapításait és segítik a megye céljainak
megértését. Dicséretes, hogy a megye számára elengedhetetlenül fontos
gazdasági fellendülés előtérbe helyezése mellett a fenntartható fejlődés
elemei intenzíven beépültek mind a stratégiai, mind a horizontális
célrendszerbe. Az egymásra épülő dokumentáció kellően előkészítette a
programozást, amely remélhetőleg hasonlóan sokszínű és lényegre törő
lesz.
Észrevételt, javaslatot nem tesz.

Köszönjük.

Javaslattal nem élnek.

Köszönjük.
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Köszönjük.
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dandártábornok bv
főtanácsos
Parancsnok (13)
Úrhida Községi
Önkormányzat pm
Bognár József (14)
Somogy Megyei
Önkormányzat
Területfejlesztési
Bizottsága (15)

Somogy Megyei
Önkormányzat
Területfejlesztési
Bizottsága (15)
Somogy Megyei
Önkormányzat
Területfejlesztési
Bizottsága (15)
Somogy Megyei
Önkormányzat
Területfejlesztési
Bizottsága (15)
Somogy Megyei

Vélemény

Tervezői válasz

A Mezőszentgyörgyi Közös Önk. Hiv. Kőszárhegyi Kir. Képviselő‐testület (8)
véleményével, az összefoglalóban 54‐64 között felsoroltakkal megegyező.

A tervezői válaszokat lásd az 54‐64 soroknál.

FMTK magas szakmai színvonalú, rendkívül alapos, logikus felépítésű, jól
áttekinthető és részletes munka. Jelentősen hangsúlyozza a hálózatépítés, a
klaszteralakítás fontosságát. Nagy erősségei és hasznai a többféle
szempontrendszer alapján lehatárolt funkcionális térségek és a különböző
térségekre megállapított specifikus célok. Külön dicséretesek a
megyehatáron túlnyúló funkcionális térségi határvonalak. A felzárkóztatásra
javasolt célok szinte maradéktalanul azonosak a somogyi koncepcióban is
szereplőkkel. Az M8 út szorgalmazott megépítése minden bizonnyal előnyös
lesz Somogy megyére is. A csatolt mellékletben részletesen dokumentált,
sokszereplős, sokrendezvényes társadalmasítási folyamat aktív megyei
szereplést tükröz.
A Bizottság támogatja a tervezőknek a további megyei területfejlesztési
folyamathoz tett javaslatait: a Szakmai Konzultációs Fórum és a Funkcionális
Térségi Fórum létrehozását, amelyek más megyék számára is követendő
példának tart.
A Bizottság ajánlja, hogy az eltérő szakirányú felsőoktatási intézmények
kutatási eredményeit mindkét megye szabályozott együttműködés
keretében kölcsönösen hasznosítsa.

Köszönjük.

A Bizottság a pályázati rendszerrel kapcsolatos elvárásokkal egyetértve
ajánlja, „Felelőssé és intézményrendszer – A koncepció üzenetei” fejezetcím
alatti megállapítások, javaslatok kormányzati döntéshozók felé történő
továbbítását.
A Bizottság javasolja a megyék közötti további konzultációt, amelyet a

Köszönjük.
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Köszönjük.

Köszönjük.

Köszönjük.

Véleményező
(sorszáma)

Vélemény

területfejlesztési programozási időszakban különösen fontosnak tart.
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Tervezői válasz

A koncepció az Útmutatóban előírtaknak megfelelően írja le a megye által
2030‐ra elérni szándékozott jövőképet, melyet alátámaszt a kívánt
térstruktúra önálló fejezetben, térképi ábrázolásokkal kiegészítve történő
részletes bemutatása is.
A dokumentum elején önálló fejezetben kerültek összegzésre a
helyzetelemzés főbb megállapításai, melyekre logikusan épül rá a felvázolt
jövőkép és célrendszer.
A koncepcióban bemutatott célok, illetve a köztük fennálló kapcsolat
megértését a célpiramist szemléltető ábra segíti, a célokhoz kapcsolódó
területi és horizontális prioritások pedig önálló ábrán kerültek bemutatásra.
A dokumentumban ismertetett célrendszer 2020‐ra vonatkozóan 3 átfogó
célt tartalmaz, melyek a kapcsolódó, összesen 8 stratégiai célon keresztül
kerültek kifejtésre. A bemutatott átfogó célok reálisak, és a helyi
sajátosságokra támaszkodnak.
A koncepció az átfogó célokhoz kapcsolódóan 8 db stratégiai célt mutat be,
melyek között – az Útmutatóban javasoltaknak megfelelően – területi cél is
szerepel. Ezen túl a stratégiai célokhoz minden esetben területi és
horizontális prioritások is társulnak.
A dokumentum 3 db horizontális elvet (Város‐vidék együttműködésének
erősítése, A fejlesztési programok hatékonyságának növelése,
Fenntarthatóság) és 2 db horizontális célt (Foglalkoztatás növelése, A
klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése) jelöl ki, melyek stratégiai
célokhoz való kapcsolódását a célpiramis mutatja be.
Megjegyzendő, hogy az első két horizontális elv ebben a formában szintén
inkább a célok közé sorolandó.
A dokumentum önálló fejezetben, részletesen kifejti, és térképekkel
megfelelően alátámasztja a 2030‐ra elérni kívánt stratégiai térstruktúrát.
14

Köszönjük.

Köszönjük.

Köszönjük.

Köszönjük.

Köszönjük.

Az módszertani útmutatónak megfelelően cél
az, amit számszerűsíteni lehet, a többi: elv.

Köszönjük.
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Tervezői válasz

KDRFÜ (16)

Ezek kormányzati szintű döntésektől függenek,
amelyek ma még nem ismertek, illetve nem
történtek meg.

84

KDRFÜ (16)

85

KDRFÜ (16)

86

KDRFÜ (16)

87

KDRFÜ (16)

88

KDRFÜ (16)

A fejlesztés eszköz‐ és intézményrendszere kapcsán a területi és horizontális
prioritások funkcionális térségekkel való kapcsolata került bemutatásra.
Ezen túl javasoljuk, hogy a 2014‐2020‐as programidőszak körvonalazódó
területfejlesztési intézményrendszerét illetően is kerüljenek megállapítások
a koncepcióba.
4. oldal – Fejér megye lakosságszáma
A 2011. évi népszámlálás végleges, területi adatai szerint a megye
lakosságszáma nem egészen 426 ezer fő.
7. oldal – Nagytérségi kapcsolatok
A nagytérségi kapcsolatokat bemutató ábra jelmagyarázatában Komárom
helyett tévesen Esztergom szerepel. (Tatabánya pedig kis kezdőbetűvel
került feltüntetésre)
8. oldal – Népesedési folyamatok
A magyarországi népesedési fordulat megvalósulását, így a megye
népességének fokozatos növekedését nem tartjuk reális, megalapozott
elképzelésnek. A valós demográfiai folyamatok tükrében inkább a
népességfogyás kezelésére, illetve a népesség területi struktúrájának
változására szükséges kiemelt figyelmet fordítani.
23. oldal – Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
A cégek letelepedésének szempontjából az ipari barnamezőkön kívül a
katonai barnamezőket is érdemes figyelembe venni, ahogy erre Fejér
megyében már eddig is számos jó példát lehet találni. A koncepcióban
javasoljuk az egykor dominánsan katonai funkciójú területek revitalizációját,
rehabilitációját is támogatandó célként megjelölni.
37. oldal – Budapesti agglomeráció vonzáskörzete
Nem gondoljuk, hogy az alvótelepülési funkcióra és a főváros közelségére,
mint negatívumra kellene tekinteni. Ez inkább felfogható egyfajta
adottságként, melynek keretében a lakókörnyezet minőségi fejlesztésére és
a rekreációs funkcióra szükséges nagy hangsúlyt helyezni, továbbá az
elérhetőség javítására. Ez végső soron a térségi ingatlanárak emelkedéséhez
15

A 2011‐es népszámlálási adatoknak
megfelelően javítottuk.
Köszönjük, javítottuk.

A megyei koncepciónak az OFTK‐hoz igazodva
kellett elkészülni, a 2030‐ig elérendő
népesedési fordulatot az OFTK átfogó célja
rögzíti.

Köszönjük, kiegészítettük. Részletesebb kifejtés
a programozás során várható.

A fejezet a járási konzultációk hozzászólásainak,
így az ott elhangzott problémák összegzése.
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NEKI Közép‐
dunántúli
Kirendeltsége
Szügyiné Simon
Hajnalka kir. vez.
(17)

Vélemény

Tervezői válasz

vezethet, megelőzve a gettósodás folyamatát és az elöregedést, viszont
elősegítve a filtrációs modell megvalósulását, ezáltal pedig a helyi
vásárlóerő növekedését.
62. oldal – Az FMTK üzenetei a közlekedéspolitikának
Kiemelkedően jó felvetésnek és támogatandónak tartjuk egy kerékpárút‐
kezelői szervezet létrehozását, elkerülendő a már meglévő és az újonnan
épült elemek gyors leromlását, ezáltal az erőforrások pazarlását.

Köszönjük.

62. oldal – Az FMTK üzenetei a közlekedéspolitikának
A közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán megfontolandó egy telekocsi‐
rendszer felállítása és fejlesztése a megye azon térségeiben, ahol ez az
autóbusz‐közlekedés megfelelőbb alternatívája lehet. Ez a megoldás
egyrészt költségkímélő, másrészt erőforrás‐takarékos a pazarló, buszos
megoldással szemben (kevesebb károsanyag‐kibocsátás, magasabb járat‐
kihasználtság, alacsonyabb üzemeltetési költség stb.).
62. oldal – Az FMTK üzenetei a szociálpolitikának
A felsorolt javaslatokon kívül fontos téma az idősgondozás, az aktív időskor
feltételeinek megteremtése és minőségi javítása. Javasoljuk ennek a
témakörnek a koncepcióban való megjelenítését.
55.o. nem egyértelmű, hogy mit takar a felszín alatti vízkészletek védelme,
racionális vízhasználatok elterjesztése prioritás, és hogy településrendezési
szempontból milyen intézkedéseket terveznek a felszín alatti vizek védelme
érdekében. A megye É‐i, Ény‐i részein a bányaművelések felhagyásával
összefüggő karsztvízszint emelkedés miatt újra megjelenő források, fakadó
vizek kérdésével foglalkozni kell, azokat a területfejlesztési irányok,
területhasználatok meghatározásánál – különösen a beépítésre szánt
területek tervezésénél – figyelembe kell venni.
Javasoljuk meghatározni a termálvíz készletek hasznosításával kapcsolatos
16

A telekocsi‐rendszer megszervezése lehet
megyei fejlesztési elem, nem szükségesek ahhoz
a felsőbb közlekedési szervek. A megyei
területfejlesztési program támogathatja
projektként.

Az FMTK üzenetei fejezet a megyei
egyeztetések során beérkezett észrevételeket
tartalmazza.
Részletesebb kifejtés a programozás során
várható.

Sor
szá
m

93

94

95

96

Véleményező
(sorszáma)

NEKI Közép‐
dunántúli
Kirendeltsége
Szügyiné Simon
Hajnalka kir. vez.
(17)
NEKI Közép‐
dunántúli
Kirendeltsége
Szügyiné Simon
Hajnalka kir. vez.
(17)
NEKI Közép‐
dunántúli
Kirendeltsége
Szügyiné Simon
Hajnalka kir. vez.
(17)
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koncepciókat, főbb célkitűzéseket. Ezeket a vonatkozó jogszabályi
eljárásokkal összhangban kell kialakítani.
A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerinti, felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken lévő településeken a területfejlesztési
célok meghatározásánál a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó
előírásokat, szempontokat előtérbe kell helyezni.
A dokumentációban javasoljuk szerepeltetni az ivóvízbázisokkal kapcsolatos
jövőbeni terveket (pl. vízbázisok biztonságba helyezésének folytatása,
szennyező források felszámolása, esetleges fejlesztési igények stb.)
21.o. javasoljuk szerepeltetni: Az emelkedő karsztvízszint miatt az elmúlt
40‐50 évben az akkori lesüllyesztett karsztvízszint alá elhelyezett
hulladékok, veszélyes anyagok elárasztásra kerülnek és a belőlük kioldható
anyagok nagymértékű kockázatot jelenthetnek.

Köszönjük, kiegészítettük.

63.o. üzenetek a környezetpolitika, klímapolitika számára: a vizek
mennyiségi kockázata és védelme mellett kapjon hangsúlyt a vizek minőségi
védelme is.

Köszönjük, javítottuk.

Víziközmű szempontjából: az anyag széleskörű szakmai és társadalmi
egyeztetés eredményeképpen alakult ki. A felvázolt kitörési lehetőségek,
fejlesztések, bár konkrétumokat nem tartalmaznak, nem ellentétesek a
Nemzeti Települési szennyvíz‐elvezetési és tisztítási Megvalósítási
Programról szóló 25/2002. (II.7.) kormányrendeletben foglaltakkal.
Célszerűnek tartanánk a még csak társadalmi vita alatt álló Nemzeti
Vízstratégiával, annak célkitűzéseivel is összhangba hozni a koncepciót.
Víziközművel kapcsolatos konkrét számadatok 1 helyen szerepelnek az
anyagban: 21. o. a FM Közgyűlés számára a NEKI által adott tájékoztatóban

A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló
Nemzeti Vízstratégia célkitűzései illeszkednek a
FM koncepció vízgazdálkodással kapcsolatos
célkitűzéseivel, amelyek pontosítása, projekt
szintű javaslatai a megyei területfejlesztési
programba épülnek be.
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Köszönjük, javítottuk.
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Aba pm, Kossa
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Aba pm, Kossa
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közölt adatok nem fedik a jelen FMTK‐ban leírtakat.
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Aba pm, Kossa
Lajos (18)

102

Aba pm, Kossa

Tervezői válasz

Környezetvédelmi – hulladékgazdálkodási szempontból: a FMTK fejlesztési
irányai többnyire csak a megújuló energiaforrások fontosságát
hangsúlyozza, és nem dönthető el, hogy összhangban van‐e pl. a KEHOP
prioritási tengelyeivel.

A KEHOP végleges változata még nem ismert,
projekt szintű javaslatok a megyei
területfejlesztési programba épülhetnek be.

Az V. Külső koherencia vizsgálata c. fejezetben javasoljuk a Nemzeti
Vízstratégia 2013 szerepeltetését.

Nem része a tartalmi követelménynek, valamint
az útmutató sem tartalmazza.

Kérem, hogy kiemelt prioritásként kerüljön a koncepcióba az Aba‐
Seregélyes és az Aba‐Soponya közötti út megépítése.
Turizmus:
 Dél Kapuja program (Mátyás király országa Fejér megyében) –
természeti, kulturális, vallási értékekre és hagyományokra építő, az
Abán található termálkút vizének hasznosítását is magába foglaló
komplex turisztikai fejlesztési program, amely
 VADEX ökocentrum a Nagylángi erdőben
 Kerékpárút Székesfehérvártól a Gorsiumon át Soponyáig és Abáig a
Sárvízen keresztül
Ipari területek: kiegészíteni az Alba Airport, ipari park és logisztikai központ,
valamint a Sárvíz Technológiai Park területével, amelyek szerepelnek Aba
Rendezési tervében, és azokkal korábban a FM Közgyűlés is egyetértett.
Oktatás: Abai Életfa Program – komplex hagyomány alapú nevelési‐oktatási

A konkrét projektjavaslatok a területfejlesztési
programba kerülnek beépítésre.
A konkrét projektjavaslatok a területfejlesztési
programba kerülnek beépítésre..
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A konkrét projektjavaslatok a területfejlesztési
programba kerülnek beépítésre.
A konkrét projektjavaslatok a területfejlesztési
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Lajos (18)
Dunaújváros MJV
Polgármesteri
Hivatal Hatósági
Igazgatóság
Főépítészi,
Építésügyi és
Környezetvédelmi
Osztály Szabó Imre
ov. (19)
Dunaújváros MJV
Polgármesteri
Hivatal Hatósági
Igazgatóság
Főépítészi,
Építésügyi és
Környezetvédelmi
Osztály Szabó Imre
ov. (19)
Dunaújváros MJV
Polgármesteri
Hivatal Hatósági
Igazgatóság
Főépítészi,
Építésügyi és
Környezetvédelmi
Osztály Szabó Imre
ov. (19)
Dunaújváros MJV
Polgármesteri

modell 0‐19 éves korig.
26.o. FM SWOT elemei Erősségek 4. pontjában: Székesfehérvár –
Dunaújváros logisztikai központ hatókörét javasoljuk kiterjeszteni
Kecskemétig.

programba kerülnek beépítésre.
Köszönjük, javítottuk.

27.o. a kitörési stratégiában szereplő „kastély és kastélypark együttes
kezelés, turisztikai hasznosítás” inkább egyáltalán ne szerepeljen, mivel a
kulturális örökségek köre sokkal tágabb. Ugyanez az 54.o. is!

A stratégia a közös munkaértekezleten került
megfogalmazásra, amely a helyi érintettek
konszenzus alapján jött létre. Az egykori főúri
kastélyok és parkok együttesei a megyében igen
jellemző kulturális örökségi értéket jelentenek,
kiemelésük ezért indokolt.

A IV.2.1. Duna mente – Dunaújváros és térsége fejezet specifikus céljai
részben, a főiskola és Szfvár együttműködésében a gépészeti
szakemberképzés módosuljon gépészeti és egyéb műszaki
szakemberképzésre.

Köszönjük, javítottuk.

A IV.2.3. Mór és térsége leírásában egy elírás szerepel: a Győr – Szfvár –
Tatabánya – Győr négyszög, vagy háromszög – vagy az egyik település neve

Köszönjük, javítottuk.
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Hivatal Hatósági
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Főépítészi,
Építésügyi és
Környezetvédelmi
Osztály Szabó Imre
ov. (19)
EMMI – 1.sz.
melléklet (20)

elírásra került.

EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
észrevételek (21)
EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
észrevételek (21)

Tervezői válasz

A vélemény‐kiegészítés a VI.2.A térség lehetséges fejlesztési irányainak
bemutatása, és ezek alapján a lehetséges cselekvési területek azonosítása c.
fejezet táblázatához érkezett, és annak terjedelme miatt itt nem
részletezhető.
Javaslom a koncepció véglegesítése során figyelembe venni a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, (a továbbiakban: NTFS, valamint
végrehajtásának a 2012‐2014 évekre szóló kormányzati intézkedési tervről
szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozatban foglalt célkitűzéseket és
intézkedéseket.

A helyzetelemzés visszamenőleges javítására
nincs mód.

A koncepció a főbb célkitűzésekkel összhangban
van. Részletesebb kifejtés a programozásban
várható.

Az NTFS 2011‐2020 közötti időszakra megfogalmazott hármas célrendszere A koncepció a főbb célkitűzésekkel összhangban
alapján csökkenteni kell a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben van. Részletesebb kifejtés a programozás során
élők arányát, meg kell akadályozni a szegénység újratermelődését, és várható.
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. 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, melyek megléte
2013. július 1‐től a hazai és uniós forrásokhoz jutás alapfeltétele.
Ezért szükségesnek tartom a helyi esélyegyenlőségi programok és a megyei
elképzelések összhangjának a megteremtését
20
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EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
észrevételek (21)

Hazánkban a szegénységben élők körében kiemelten kell kezelni a jelentős
arányban a települési és térségi szintű szegregátumokban élő cigány
nemzetiség helyzetét.
Fentiek alapján javaslom, hogy a koncepcióban markánsabban jelenjenek
meg a hátrányos helyzetű csoportok (különösen a roma népesség)
helyzetének javításával kapcsolatos tervek, fejlesztések a megyére jellemző
specifikumok hangsúlyozásával.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Njtv)118. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az országos nemzetiségi
önkormányzat egyetértési jogot gyakorol ‐ az adott nemzetiséget
közvetlenül érintő kérdésekben ‐ a fejlesztési tervekkel kapcsolatban.
(Fejlesztési tervekre vonatkozó további törvények: Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
továbbá 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.) Kérem a Fejér
megyében működő helyi nemzetiségi önkormányzatok érdemi bevonását a
fejlesztési terv készítésébe, továbbá a terv elfogadása során biztosítani kell
az érintett országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértési jogát.
Felhívom a figyelmet arra, hogy nem fogadhatóak el olyan megyei
területfejlesztési elképzelések, célok és így a tárgyi koncepció sem, amely a
nemzetiségi jogok érvényesülésével kapcsolatos, az Alaptörvényből és az
Njtv.‐ből következő célokat nem határoz meg. Kezdeményezem ezért a
tervezet kiegészítését mind a helyzetfelmérés mind a célmeghatározás
tekintetében.
A koncepció egyeztetési anyaga egyáltalán nem tartalmaz utalást a megye
nemzetiségi közösségeire, a tervezet 20. oldalán a sváb hagyományok

Részletes javaslatokat a program ad majd.
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EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
észrevételek (21)
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EMMI,
Közigazgatási
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A Fejér megyei Roma Kisebbségi Önkormányzat
az egyeztetési anyagot, a partnerségi terv
alapján véleményezésre megkapta.

A fejezet részletes kidolgozása a 215 oldalas
helyzetelemzés munkarészben történt meg. A
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Államtitkár, Dr.
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Lengyel Györgyi –
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EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
észrevételek (21)

említése nem tekinthető ennek.

koncepció elején ennek csupán egy SWOT
elemek szerinti összefoglalása található.

A tervezet a megye nemzetiségei közül kizárólag a roma nemzetiséget
említi, azonban nem nemzetiségi jogi összefüggésben. A roma integrációval,
felzárkózással kapcsolatos részeket kérem áttekinteni, javaslom a
„felzárkóztatás” szöveg helyett a „felzárkózás” szöveg használatát (például
25. és 43. oldalak).

A fejezet részletes kidolgozása a 215 oldalas
helyzetelemzés munkarészben történt meg. A
koncepció elején ennek csupán egy SWOT
elemek szerinti összefoglalása található.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 75. § (1) bekezdése
értelmében az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok
megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése céljából a
kormányhivatalok közreműködésével megyei szintű bontásban feladat‐
ellátási, intézményhálózat‐működtetési és köznevelés‐fejlesztési tervet
készít. Ezen megyei tervdokumentációk a www.oktatas.hu honlapon 2013.
április 30‐án társadalmi vitára bocsátás céljából megjelentek. Kérem, hogy a
megyei területfejlesztési koncepció véglegesítése során az oktatásról szóló
részek e megyei oktatási terv figyelembevételével készüljenek el.
A Fejér Megyei Területfejlesztési koncepció helyzetelemző része a
társadalmi erősségek között említi meg az oktatási, szakképzési
intézmények folyamatos fejlődését, míg veszélyként jelentkezik a fejlesztési
források és ágazati finanszírozás csökkenése. Ugyanakkor a köznevelési
intézmények infrastrukturális állapotáról, kapacitáskihasználtságáról stb.
nem szerepel benne helyzetelemzés, melyet javaslok pótolni.
A javasolt prioritások között szerepel a társadalmi befogadás erősítése:
kiemelt programok a hátrányos helyzetű gyerekek oktatására, alternatív
oktatási, nevelési lehetőségek támogatása, a kapcsolódó intézményrendszer
fejlesztése, valamint a digitális oktatás‐képzés‐nevelés feltételeinek
megteremtése. A közszolgálati önkormányzati minimumszint teljesítése

A koncepció követelményeinek megfelelő
mélységben vannak kidolgozva az intézkedések.
Részletesebben a programban kerülnek
kifejtésre.

EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
észrevételek (21)
EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
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A fejezet részletes kidolgozása a 215 oldalas
helyzetelemzés munkarészben történt meg. A
koncepció elején ennek csupán egy SWOT
elemek szerinti összefoglalása található.

A prioritások a koncepcióban szükséges
mélységben vannak kidolgozva. Ennél
részletesebb beavatkozásokra a programban
van lehetőség.
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prioritásban szerepel az alapvető szociális és oktatási intézmények
működésének infrastrukturális, humán és módszertani feltételeinek
megteremtése, a bölcsődék, óvodák elérhetőségének biztosítása.
Ezen célokat üdvözlöm, de javaslom részletezni, hogy a megye felkészül a
2014‐től 3 éves kortól kötelező óvodáztatás bevezetéséhez, illetve a
mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő kibővítéséhez
szükséges infrastrukturális fejlesztésekre.
A véleményezésre bocsátott tervezet átfogó, tudománypolitikai Köszönjük az észrevételt! Számos helyen
szempontból is színvonalas koncepció. Fejér megye egyik nagy helyzeti kiegészítettük az anyagot.
előnye, hogy határos a fejlett régiónak számító Közép‐magyarországi
Régióval, ugyanakkor konvergencia besorolású régió. Emiatt a strukturális
alapokból (ERFA, ESZA) magas támogatást kaphatnak az itt működő
kutatóhelyek, képzési helyek. Ezért a Közép‐magyarországi Régióból
kiáramló vagy a Közép‐magyarországi Régió közelében telephelyeket alapító
kutató helyek/intézmények, képzési központok, innovatív KKV‐k
befogadására szolgáló ún. „agglomerációs tudásközpontok” alapításának
elősegítése a megye egyik, nem elhanyagolható kiugrási lehetősége lehet.
A Közép‐magyarországi Régió esetében számos budapesti intézmény
kutatási és továbbképzési szolgáltatásainak támogatására tehát nem lesz
lehetőség, ezért ágazati és intézményi stratégiai cél is, hogy a Budapest
vonzáskörzetében lévő konvergencia régiókban, felsőfokú képzést nyújtó
városokban – elsősorban Székesfehérváron – technológiai, innovációs és
kutatási kapacitásokat építsenek ki. Székesfehérváron egy olyan komplex
egyetemi kutatási‐ és tudásközpont kiépítésének megyei és városi
elősegítését javaslom, amelyek integrált és interdiszciplináris K+F+I
projekteket tudnak befogadni.
A fenti javaslatnak megfelelően megfontolásra javaslom a már meglévő
vagy fejleszteni tervezett K+F infrastruktúra megyén kívüli (nemzetközi
versenyképességet is szolgáló) célokat és kapacitásokat figyelembe vevő
megosztását, hasznosításának optimalizálását.

EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
észrevételek (21)

Tervezői válasz

23

Sor
szá
m
118

119

Véleményező
(sorszáma)

Vélemény

Tervezői válasz

EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
észrevételek (21)
EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
észrevételek (21)

Javaslom, amennyiben lehetséges a volt bőrgyár helyén az Óbudai Egyetem,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem, esetleg a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, továbbá a Nemzeti Információs
Infrastruktúra Intézet, illetve a régiós intézmények (Pannon Egyetem,
Dunaújvárosi Főiskola) bevonásával egy tudástechnológiai, kutatási és
továbbképzési központ kialakításának elősegítését.
Kimaradt a koncepcióból, ezért javaslom beilleszteni, hogy négy
felsőoktatási intézmény (Kodolányi János Főiskola, Dunaújvárosi Főiskola,
Nyugat‐magyarországi Egyetem székesfehérvári Geoinformatikai Kara,
Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja) a Felsőoktatási
Intézmények és Szakértők Térségfejlesztő Konzorciumának (FISZTK)
megalapításáról szóló területfejlesztési megállapodást kötött. A
felsőoktatási intézmények profiljuknak megfelelően – többek között – a
társadalomtudományi, a közgazdasági és a műszaki tudományok területén
nyújthatnak segítséget a területfejlesztésben és a kohéziós
felzárkóztatásban. A konzorciumi megállapodás fontos célja, hogy a
felsőoktatási intézményekben meglévő tudást és szellemi értéket
kamatoztassák a hazai területfejlesztésben és a kohéziós felzárkóztatásban.
A koncepció jelentősnek tartja a funkcionális szerepeket betöltő városok
külön kiemelését („Bicske – logisztikai, Martonvásár – kutatási, tudományos
központok”), ezért javaslom jobban kifejteni az akadémiai központ
Martonvásáron történő kiépítésének megyei és városi elősegítését. A
Magyar Tudományos Akadémia – hasonlóan a Közép‐magyarországi Régió
felsőoktatási intézményeihez – martonvásári központjában a konvergencia
régióba telepíthető kutatási kapacitások megerősítését tűzi ki célul, ennek
megfelelően ezen „agglomerációs agrár‐tudásközpont” megerősítése
szintén a megye elsődleges érdeke.
Javaslom, hogy a potenciális fellendülést jelentő zöld klaszter kialakításához
szükséges speciális szakképzést biztosításában a megye felsőoktatási
képzése is aktív szerepet játsszon.

Köszönjük a javaslatot, a konkrét
projektjavaslatok a területfejlesztési programba
kerülnek beépítésre.
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Köszönjük! Kiegészítve!

A koncepciót kiegészítettük.

Köszönjük, kiegészítettük.
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A koncepció is megfogalmazza a Dunaújvárosi Főiskolának az oktatási
intézmények közötti valódi partnerségi programjainak, valamint az
összehangolt képzések keretében a terület‐ és városfejlesztési, turisztikai,
gépészeti szakemberképzések és a kutatói programok erősítését. Ezért
javaslom a Főiskola és a helyi szakképző intézmények integrációját vagy
szorosabb együttműködését is kiemelten megjeleníteni és részletesebben
bemutatni. A koncepció említi, hogy a szakképzési és a felsőoktatási
programok már ma is igazodnak a térségben található vállalatok és a
munkaügyi központ által jelzett elvárásokhoz. Ezért hosszútávon jelentős
hatású kitörési pont a szakképzési, továbbképzési, felnőttképzési és
felsőoktatási (szak)képzési kapacitások integrált továbbfejlesztése, valamint
a helyi ipari igényekhez igazodó, a kereslet által vezérelt, megrendelésen
alapuló innovatív képzések és kutatások folytatása, szemben a kínálat‐
vezérelt „technológiai nyomással”.
Az intelligens szakosodási stratégia alapján a megye és a régió kitörési
pontja lehet az informatika, az anyagtechnológiai és kapcsolódó műszaki
területek (Dunaújvárosi Főiskola), a társadalomtudományok (Edutus
Főiskola és Kodolányi János Főiskola), valamint a mezőgazdasághoz
kapcsolódó, a gyakorlati megvalósítást is magába foglaló alap‐, módszertani,
és alkalmazott komplex kutatások. Javaslom ezen területek
megerősödésének kiemelt és proaktív támogatását, és a területfejlesztési
koncepcióban való markánsabb megjelenítését.
Javaslom, hogy a Dunaújvárosi Főiskola megközelíthetősége és kurzusainak
időben történő elérhetősége érdekében hatékonyabb menetrendillesztést
és vonaltervezést dolgozzanak ki mind a helyközi, mind a helyi
közlekedésben.

A koncepcióban foglaltak további részletezésére
a program fázisban kerül sor.
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Köszönjük, kiegészítettük.

Sajnos ez nem a területfejlesztési koncepció
feladata.
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I. Helyzetfeltáró részek tapasztalatainak összefoglalása cím, II.1. Jövőkép Konszenzusos jövőkép megfogalmazás, a
FEJÉR MEGYE – PANNÓNIA SZÍVE cím alatti szöveg pontosítását javaslom az megyei szereplők részvételével rendezett
alábbiak szerint:
workshopon történt.
Egyenrangú nagytérségi együttműködéssel, kiváló természeti
adottságainak bázisán, erőforrásainak jövőtudatos kezelésével.
A hátrányos helyzetű csoportok támogatása, társadalmi integrációja során
alkalmazandó speciális nevelési programok – Koncepció II.3.3. „Befektetés
az emberekbe” című rész – megvalósításához figyelmükbe ajánlom, hogy
kiemelt jelentőségű központi programként a hátrányos helyzetű tanulók
iskolai sikerességének javítását szolgáló képesség‐kibontakoztató és
integrációs felkészítés (Integrációs Pedagógiai Rendszer) megvalósítása
zajlik, a program célja az intézményi szintű komplex fejlesztés. A program
keretei jogszabályi szinten rögzítettek, lebonyolítására a központi
költségvetés forrást biztosít. A nevelési‐oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet XIX. Fejezet „Különleges pedagógiai célok megvalósításához
igazodó nevelés‐ és oktatásszervezési megoldások” címének „67. A
képesség‐kibontakoztató és az integrációs felkészítés szabályai” alcímében
foglalkozik az általános és középiskolai tanulók szociális helyzetéből és
fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség‐
kibontakoztató vagy integrációs felkészítés szervezésével (171‐172. §).
Az iskolai integrációs programok (pl. KIP‐program) alkalmazásához
természetesen elengedhetetlen az iskolák intézményátalakítása, amely
biztosítani képes azokat a kereteket, amelyeken belül az integráció működni
tud.
II.3.3. pont alatt a stratégiai célokban a családok és több más szociálpolitikai
célcsoport, valamint a speciális nevelésű gyermekek célcsoportja jelenik
meg. Az üzenetben a gyermekjólét az egyértelmű célterület. Ez átfogó
26

Köszönjük az információt!

Az üzenetek közé a megye releváns
intézményeinek véleménye került, azokat
igyekeztünk teljességükben felsorolni.
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gondolatként elfogadhatóan jelenik meg. Az anyag végén lévő VII.2.3. FMTK
üzenetei fejezetben is említésre kerülnek egyes szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások (62. oldal alja). Az üzenet nagyon széles beavatkozási
területet ölel fel, emellett kiemeli a gyermekpszichiátriát, amely ‐ nem
vitatva annak szükségességét és fontosságát – igen kis szakterület.
Véleményem szerint a stratégiai célok és az üzenet között tartalmi eltérés
van. Javaslom, hogy az üzenet illeszkedjen a stratégiai cél által többféle
célcsoport irányába megfogalmazott szándékokhoz.
II.3.3. Befektetés az emberekbe alcím utolsó bekezdésének kiegészítését Köszönjük, kiegészítettük.
javaslom az alábbiak szerint:
A közösségi tudatformáláshoz, térségi kohézió erősítéséhez a helyi,
kisközösségi identitás fejlesztésén keresztül vezet az út. E célok eléréséhez
szintén a speciális nevelési programok kínálnak lehetőséget, továbbá a
nemzetiségi (pl.: sváb) hagyományokhoz, helyi sajátosságokhoz kapcsolódó
közösségi programok szervezése, bővítése. A kulturális szolgáltatások
fejlesztése, a kulturális értékek megőrzése, hozzáférhetővé tétele,
közösségfejlesztő,
felzárkóztatást
segítő,
valamint
a
kompetenciafejlesztéshez, versenyképesség biztosításához hozzájáruló
szerepének kiaknázása a kulturális intézmények bázisán. Kapcsolódva az
elmaradott térségek felzárkóztatásához, a komplexitás növelése érdekében
elsősorban a hátrányos helyzetű vidéki térségekben igényel hatékony
beavatkozásokat.
II.3.4. Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, Elfogadjuk, javítjuk.
lakókörnyezet javítása alcím alatti első szövegrész kiegészítését javaslom az
alábbiak szerint
Fejér megye a [… t]ermészeti‐táji és épített környezeti értékei és ezek
bemutatását szolgáló intézményei révén a turizmus számára kedvező
kínálattal rendelkezik.
Sajnos azonban ezek a feltételek a helyi közösségek számára – a
kedvezőtlen állapot, diszfunkció, gazdasági problémák miatt – nehezen
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kamatoztatható társadalmi, gazdasági, kulturális erőforrások. Ennek
elsősorban az életkörülmények alakításában lenne szerepe, hiszen a lakosok
„jól léte” nélkül nehezen képzelhető el a települések szerves turisztikai
fejlesztése. A természeti és kulturális örökségi adottságok helyi tudatosítása
növeli a kohéziót és előtérbe helyezi az értékvédelmet, melyek csupán ezek
után alkalmasak arra, hogy a települések az értékek megőrzése mellett az itt
élők számára előnyt teremtsenek sajátos adottságaikból. Az épített
örökség olyan erőforrás, amely a múlt emlékeire és értékeire alapozva
alkalmas a jövő építésére, továbbá gazdasági jelentőségén túl a
közösségépítésben is fontos szerepet tölt be, egyben a kulturális
sokszínűség forrása, a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások megjelenését,
megerősödését indukálja, valamint a kreatív ipar megerősödését is
igényli. Az elmaradott településeken, térségekben sok esetben a kulturális
örökség, illetve az annak bázisán működő turizmus lehet az egyetlen
kitörési pont mind a gazdaságfejlesztés, mind a munkahelyteremtés, a
vállalkozások létrejötte, megerősödése vonatkozásában.
II. 3.5 (21. oldalon) alábbiakban idézett részével kapcsolatban a következő
észrevételt teszem:
„Az intenzív mezőgazdálkodás a lösz és az azon kialakult mezőségi talajok
erózióját okozza, ami a vízeróziót és a defláció mértékét csökkentő
agrotechnikák alkalmazásával mérsékelhető.”
Az intenzív mezőgazdasági technológiák alkalmazása kapcsán nemcsak a
talajok fizikai eróziójára kell felhívni a figyelmet, hanem a talajok kémiai
degradációjának veszélyeire is, amelynek kockázatát a környezetkímélő
tájgazdálkodási módszereket szem előtt tartó mezőgazdasági termelés
túlsúlyba kerülésével lehet csökkenteni, nem is beszélve ezeknek a
technológiáknak a közvetett módon érvényesülő jótékony hatásáról a
felszíni és felszín alatti vizek állapotára.
II.3.6. (22. oldalon) alábbiakban idézett részével kapcsolatban a következő
észrevételt teszem:
28

Kiegészítettük a szöveget és a kémiai talaj
degradációra is utaltunk. Bár a kémiai
degradáció csökkentése is fontos, de ebben a
térségben legnagyobb problémát a fizikai
talajpusztulás okozza.

Javítottuk, hogy a megye teljes területén
fenntartható gazdaságfejlesztésre lenne
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„A környezeti szempontból érzékeny térségekben fenntartható
gazdaságfejlesztésre van szükség. Ez elsősorban a zöldgazdaság előtérbe
kerülését kell, hogy jelentse.”
Véleményem szerint országos és megyei szinten is a fenntartható
gazdaságfejlesztésre nemcsak az érzékeny területeken, valamint a kiváló
termőhelyi képességű területeken van szükség, hanem általánosságban a
mezőgazdasági termelésbe bevont területeken, hogy ezeknek a
területeknek a megfelelő állapotát fenn tudjuk tartani.
II.3.7. (23. oldalon) a Duna turizmusához kapcsolódóan az alábbi észrevételt
teszem:
Véleményem szerint a Duna menti turizmus fejlesztéséhez a környezet‐
egészségügyi szempontok figyelembevételére is szükség van, azaz a Duna
vízminőségét is javítani kell, ezért a megyének is törekednie kell a szennyvíz‐
elvezetési infrastruktúra fejlesztésére, hogy a különböző eredetű
szennyvizek közvetlenül vagy közvetve, tisztítatlan állapotban ne kerüljenek
a Dunába bevezetésre, ne növekedjen káros mértékben az élővizek
szervesanyag tartalma, továbbá gondoskodni kell az ipari és a
mezőgazdasági diffúz szennyezések megszüntetéséről is.
Javaslom a Duna menti területek közül a természeti értékekben gazdag
területeket Magas Természeti Értékű Területekké nyilvánítani.

szükség. A kiváló termőhelyek (és az elmaradott
térségek átfedésének) említése és az ebből
fakadó fejlesztéseket azonban továbbra is
szükségesnek tartjuk szerepeltetni.
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A „Természeti erőforrások védelme” című
cél tartalmazza a javasolt intézkedéseket.

Magas Természeti Értékű Területekké (MTÉT)
fogalma és felsorolása a 61/2009‐es számú FVM
rendeletben („AKG rendelet)történt meg. Ez
követően a lehatárolás a MePAR fizikai blokk
szinten is megtörtént. MTÉT területek
rendszerének módosítása VM kompetencia.
III. (26 oldalon) a/Fejér megye SWOT elemei/ Deffenzív (gyengeség‐ Köszönjük, kiegészítettük.
lehetőség) stratégia/ kapcsolatban környezet‐egészségügyi szempontból
javaslom a Deffenzív (gyengeség‐lehetőség) stratégia elemei közé felvenni a
következő környezet‐egészségügyi kockázati tényezőt is:
„A hulladékgazdálkodás hiányosságai a megyében/ Szelektív
hulladékgyűjtés hiánya és az illegális hulladéklerakó helyek magas
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száma”.
IV.2.4. alatt (41. oldalán) megállapítottak, illetve a 3. melléklet: Szakági
egyeztetések (Szakági egyeztetés – Szociális kérdések/Emlékeztető, Szakági
egyeztetés – szociális, köznevelési kérdések / Emlékeztető: köznevelés,
Gyermekvédelem) Partnerségi Terv mellékletek cím alatt kifejtettek alapján
megfontolásra javaslom a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ
intézményen belül a jelenlegi ellátási hiány betöltésére egy 8 férőhelyes
speciális lakásotthon, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz
kapcsolódó 8 férőhelyes befogadó otthon létesítésének felvetését.
A különleges gyermekotthoni ellátás tekintetében a Gyermekvédelmi
Központ martonvásári telephelyén 24 fő, a Fejér Megyei Óvoda, Ált. Iskola,
Spec. Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Velence) integrált
intézményben pedig – az egyeztetési anyagban foglalt 55 fővel szemben a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus nyilvántartása
szerint (szocreg.nrszh.hu) szerint 120 fő férőhely található, így ezek
fejlesztésének prioritását jelenleg nem tartom indokoltnak.
A Koncepció célrendszerében jelen van a társadalmi kohézió fontossága az
alapvető stratégiai célok között. Az intézkedések között már kevesebb
konkrétum mutat a szolidaritás értékeinek, erősítésének irányába. Ennek
átfogó, de mégis konkrét fejlesztésekre, fenntartásra utaló megjelenését
bővíthetőnek tartom.

Köszönjük, kiegészítettük. Részletesebb kifejtés
a programozás során várható.

Egyetértünk, de szerintünk sok intézkedés ezt
szolgálja.

VII.1. (55 oldalon) /Közszolgálati önkormányzati minimum‐szint teljesítése/ Köszönjük, kiegészítettük.
az alábbi észrevételt teszem:
A horizontális prioritások közül a Közszolgálati önkormányzati minimum‐
szint teljesítésének előirányzott céljai közé környezet‐egészségügyi
szempontból javaslom még felvenni az alábbi intézkedést: „A megye
hulladékgazdálkodásának
fejlesztése
(illegális
hulladéklerakók
felszámolása, szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése)”.
Feltáró‐értékelő Vizsgálat „I.1. A térség fejlődésének, társadalmi, gazdasági, A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
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környezeti helyzetének azonosítása nemzetközi és hazai szinten, a
nagytérségi összefüggések vizsgálata” című fejezet(9. oldalon) alábbiakban
idézett szövegrészének a következők szerinti pontosítását javaslom:
„A nagyvárosokban tapasztalható szálló poraeroszol részecskék okozta
légszennyezettség elsősorban közlekedési eredetű a közlekedésből és a
lakossági tüzelésből származik, így ennek további fokozódása várható.”
Feltáró‐értékelő Vizsgálat„II.1.6. A környezeti elemek állapota és az
alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezők”című fejezet 52. oldal
alábbiakban idézett szövegrészében is javaslom a„szálló por” kifejezés
helyet az „aeroszol részecskék” kifejezés használatát az alábbiak szerint:
„Az automata mérőállomások adatai alapján a megye két nagyvárosában a
legtöbb légszennyezettségi probléma a szálló por az aeroszol részecskék
koncentrációja miatt volt.”
Feltáró‐értékelő vizsgálat II.4.2. Területi identitás, civil aktivitás alatti
részben a 2001. évi népszámlálási adatokat használja a nemzetiségi lakosság
arányának említésekor. Felhívom a figyelmet arra, hogy már rendelkezésre
áll a 2011. évi népszámlálási adat, így javaslom ezzel és ennek
összefüggéseivel kiegészíteni a tervezetet.

lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
elfogadta.
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A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
elfogadta.

A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
elfogadta.

Ugyanitt a tervezet a nemzetiségi kulturális szervezeteket, majd a
kisebbségi önkormányzatokat említi (85. és 104. oldal). Kérem az Njtv.
szerinti nemzetiség, nemzetiségi terminológia használatát.

A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
elfogadta.

Feltáró‐értékelő vizsgálat II.4. „Társadalmi környezet” című fejezet, II.4.3.
„Humán erőforrások: demográfiai szerkezet és prognózis, foglalkoztatási
viszonyok, humánkapacitások, jövedelmi viszonyok, kisebbségek helyzete”
című alfejezetet (86‐106.o.) javaslom kiegészíteni népegészségügyi
mutatókkal (pl.: halálozási és megbetegedési mutatók).

A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
elfogadta.
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Feltáró‐értékelő vizsgálat II.6. „Települések intézmény‐felszereltsége” cím
pontosítását javaslom „Települések intézményi ellátottsága” címre, mert
nemcsak a felszereltségről, hanem a tartalmi és szolgáltatási tevékenységről
is szó esik. Kérem ebben a fejezetben bemutatni az egészségügyi alapellátás
részeként a védőnői ellátást is.

A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
elfogadta.

Feltáró‐értékelő vizsgálat II.6. alatti fejezetének „Kulturális infrastruktúra” A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
bekezdés végére kérem beilleszteni az alábbi szövegrészt:
lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
A könyvtárak, muzeális és közművelődési intézmények tevékenysége elfogadta.
jelentősen kibővült: Klasszikus funkcióik mellett az iskolarendszeren kívüli
nem formális és informális képzési alkalmak megvalósításával jelentősen
hozzájárultak az egész életen át tartó tanuláshoz, a közoktatási
intézmények feladatainak kiegészítéséhez, a területi és szociokulturális
hátrányok leküzdéséhez.
Feltáró-értékelő vizsgálat III.4. „Az Országgyűlés és a Kormány által A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
jóváhagyott és az egyéb ágazati fejlesztési stratégiáknak az adott
térségre érvényes vonatkozásai” című fejezetet (161-164.o.) javaslom elfogadta.

kiegészíteni a Semmelweis Tervvel.
Feltáró‐értékelő vizsgálat VI.2 (193. oldalon) alatti fejezetével kapcsolatban A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
a következő észrevételt teszem:
lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
A Feltáró‐értékelő Vizsgálat dokumentumban szereplő fejlesztési célok, elfogadta.
úgymint úthálózat bővítések, elterelő útszakaszok építése, vasúti átterelés,
közösségi közlekedés elősegítése és a kerékpárút‐hálózat fejlesztése, a
megye levegőminőségének további javulásához fog hozzájárulni
Javaslom, hogy a kerékpárutak tervezési folyamatában szerepeljenek
levegőminőségi szempontok is, a kerékpárral közlekedők egészségének
preventív védelme érdekében.
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feltáró‐értékelő vizsgálatának a VI. „Helyzetértékelés” című fejezet (187‐
199.o.) VI.2. „A térség lehetséges fejlesztési irányainak bemutatása, és ezek
alapján lehetséges cselekvési területek azonosítása” című alfejezetében a
„Befektetés az emberekbe” táblázatban (194‐195.o.) önálló sorba helyezni
az egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés, szemléletformálás
fejlesztési irányt. Ehhez kapcsolódó cselekvési területként pedig
egészségfejlesztési programok indítása különböző színtereken kerüljön
megjelenítésre. Továbbá különálló sorban javaslom megjeleníteni az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztése című fejlesztési irányt és hozzá
kapcsolódó cselekvési területként az alapellátás prevenciós kapacitásainak
fejlesztését. Mindezt kérem átvezetni a 199. oldalon található táblázatban
is.
Feltáró‐értékelő vizsgálat VI. 2. pontja alatti táblázatának „Befektetés az
emberekbe” címalatti szövegrész végén kérem szerepeltetni új pontként az
alábbi szöveget:
„kulturális intézmények nem formális és informális tudás‐átadása a
társadalmi befogadás és a gyarapodó tudástőke érdekében”

A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
elfogadta.

Elfogadhatónak és jónak találjuk az elkészült koncepció javaslati fázisának
anyagát, így észrevétellel nem élünk, támogatjuk a jelenlegi
dokumentumot.

Köszönjük.

A korábbi martonvásári egyeztetésen elhangzottakkal egyetértve és
megerősítve fontosnak tartanánk a Kajászó‐Tordas, esetleg Kajászó‐
Pázmánd összekötő utakat, valamint a Váli‐völgyben tervezett kerékpárutat.
Fontos lenne még az M7 autópálya lejáró (Váli‐völgyi pihenőhely) kiépítése.
A dokumentumok (helyzetelemzés + koncepció) a 218/2009. (X.6.) Korm.

A konkrét projektjavaslatok a területfejlesztési
programba kerülnek beépítésre.

EMMI,
Közigazgatási
Államtitkár, Dr.
Lengyel Györgyi –
Általános
észrevételek (21)
Vértes‐Gerecse
Vidékfejlesztési
Közösség,
Schamberger Dóra
mb.
munkaszervezet‐
vezető (22)
Kajászó pm
Mohácsi Györgyné
(23)
Pest Megye
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A vizsgálati észrevételek átvezetésének időszaka
lezárultnak tekinthető, azt a FM Közgyűlés
elfogadta.

Köszönjük.

Sor
szá
m

152

153

154

155

156

Véleményező
(sorszáma)

Vélemény

Közgyűlésének
Elnöke,
dr. Szűcs Lajos (24)
Pest Megye
Közgyűlésének
Elnöke,
dr. Szűcs Lajos (24)
Pest Megye
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Elnöke,
dr. Szűcs Lajos (24)
Pest Megye
Közgyűlésének
Elnöke,
dr. Szűcs Lajos (24)

Rendelet 18. § (5) bekezdése alapján készült.

Pest Megye
Közgyűlésének
Elnöke,
dr. Szűcs Lajos (24)
Fejér Megyei
Rendőr‐
főkapitányság, Dr.
Varga Péter r.

Tervezői válasz

Alapos helyzetfeltárásra jól átgondolt célrendszer épül. A dokumentáció
átlátható és érthető. A célok közötti kapcsolat és a célpiramis ábrája teljes.

Köszönjük.

„Pannónia szíveként” a nagytérséggel való összehasonlítás közben,
Európára a Duna‐völgy „mentén” csak kitekint.

Köszönjük az észrevételt.

Pest megye felé a nyitás alulmarad az agglomerációval szemben,
ugyanakkor több helyen is említi a Közép‐Duna menti ITI‐t, melynek Pest
megyén kívül Érd is résztvevője. Előremutató a funkcionális térségek menti
fejlesztés gondolata. Fejér megye és Pest megye számára is több közös
program szintű kapcsolódás valósítható meg, mind gazdasági, közlekedési,
mind turisztikai, vízgazdálkodási és ökológiai szempontból is.
Javaslom, hogy a közös gondolkodás, illetve a megyehatár menti regionális
és térségi együttműködések erősítése érdekében a leszakadó térségek
felzárkóztatása, a gazdaságfejlesztés, a klímaváltozásra való felkészülés,
valamint a vízgazdálkodás terén is több közös program készüljön megyéink
közötti együttműködéssel.
A célrendszer az EU és az OFTK prioritásainak megfelelően, érthetően lettek
megfogalmazva. Az üzenetek erősítik a megye céljait és prioritásait és
segítik a programozást.

Egyetértünk. További együttműködések
szükségesek.

A megyei koncepcióval kapcsolatban javítási, kiegészítési javaslattal nem
élek.
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pm Dr. Cser‐
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Tervezői válasz

A 2014‐2020. tervezési időszakra vonatkozóan Székesfehérvár Megyei Jogú
Városnak még nem készült településfejlesztési koncepciója, jelenleg
előkészítés fázisában van. A korábbi tervezési időszakban kitűzött stratégiák
és jövőkép, azonban még ma is aktuális: Székesfehérvár, az innováció‐
orientált gazdasági erőcentrum, kiváló életlehetőségeket biztosító város.
Alapcélunk a város fenntartható fejlődésének a biztosítása, a városi élet
minősége javításának az elsődlegessége mellett. Alapstratégiánk pedig az
innováció, a megújulás átfogó kiterjesztése a gazdasági és társadalmi élet
minden területére.
Az anyagban több helyütt megállapítják, hogy Székesfehérvár MJV fontos
közlekedési „fordítókorong”. A közúti, vasúti, kerékpáros közlekedés
fejlesztése, valamint az intermodalitás megteremtése mellett a légi
közlekedés fejlesztése jelentős hatást gyakorol a stratégiai célként rögzített
gazdaság versenyképességének növelésre. A légi közlekedés tekintetében
semmilyen megállapítást nem tesznek az anyagban, fejlesztésével
kapcsolatban célt nem fogalmaznak meg.
A börgöndi repülőtér, azaz az Alba Airport engedélyezett funkciója a
repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a
leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010.
(V. 6.) Korm. rendelet szerint I. osztályú besorolásba tartozik, azaz
nemzetközi kereskedelmi repülőtér.
A fentiek figyelembe vételével az anyag kiegészítése szükséges a légi
közlekedés fejlesztésére vonatkozóan.
A stratégiai célok, Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása,
lakókörnyezet javítása fejezet tekintetében javasolom az alábbiak
figyelembe vételével a fejezetet kiegészíteni:

Köszönjük, javítottuk.
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Köszönjük, javítottuk.

Köszönjük, egyet értük, azonban véleményünk
szerint ez nem területfejlesztési feladat.
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Palkovics András
(26)

A település egységes képének igényes alakítása, a helyi építészeti
sajátosságok és értékek, valamint a települési arculat védelme, továbbá a
városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő
követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése érdekében három új
eljárással bővült a települési önkormányzatok eszköztára a 2013. évi építési
jogszabályváltozások eredményeként. Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.), valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) hatalmazza fel az önkormányzatot a
településképi eljárások ‐ azaz a településképi véleményezési eljárás a
településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi kötelezési
eljárás ‐ helyi szabályainak megalkotására.
Fentiek eljárások tekintetében a jogszabály a Polgármestert ruházta fel
hatáskörrel, azonban a Polgármester a jogszabályoknak megfelelően a
főépítész, vagy a tervtanács – melynek elnöke szintén a főépítész ‐ szakmai
véleményére, álláspontjára kell, hogy alapozza.
Tehát fenti jogszabályi felhatalmazással ‐ az építészeti, településképi, illetve
természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében, ‐ csak abban
az esetben tudnak élni a Polgármesterek, ha az önkormányzatok, térségi,
vagy települési főépítészt foglalkoztatnak, ezért kiemelten fontos lenne a
főépítészi hálózat kiépítése a megyében.
A Külső koherencia vizsgálat cím alatt, az Országos Fejlesztési és Köszönjük, javítottuk.
Területfejlesztési Koncepció célrendszere tekintetében, a versenyképes
gazdaság feltételeinek megteremtése vonatkozásában írják a Gyógyuló és
gyógyító Magyarországot, egészséges társadalmat (egészség‐és
sportgazdaság), mint célt.
A verseny, a látvány, a tömeg és szabadidősport tekintetében semmilyen
megállapítást nem tesznek az anyagban, azok fejlesztésével kapcsolatban

Székesfehérvár
mjv,
pm Dr. Cser‐
Palkovics András
(26)

Tervezői válasz
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Véleményező
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Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Fejér
megyei
igazgatóság,
Turcsányi Sándor
igazgató (27)
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Fejér
megyei
igazgatóság,
Turcsányi Sándor
igazgató (27)
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Fejér
megyei
igazgatóság,
Turcsányi Sándor
igazgató (27)
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Fejér
megyei
igazgatóság,

Vélemény

Tervezői válasz

célt nem fogalmaznak meg.
Tekintve hogy mind a megye, mind Székesfehérvár MJV vonatkozásában a
sport fejlesztése nagy jelentőséggel bír, szükséges lenne az anyag
kiegészítése.
10. oldal
Területfelhasználás változása 2010‐2030 között
számszaki és nagyságrendbeli problémák a táblázatban (pl. szántó 250.368
ha 2011‐ben, gyep 22.081 ha 2011‐ben)

A grafikont javítottuk, a fennmaradó eltérés a
különböző adatbázistartalmakból adódik, a
grafikon készítésénél a Corine LandCover
adatbázist elemeztük.

15. oldal
Számszaki probléma: jelenleg 54.467 ha (2011) erdőnk van!

Köszönjük, javítottuk.

17. oldal
A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése
Javasoljuk a jégkárelhárítás beemelését az anyagba.

Köszönjük, kiegészítettük.

Köszönjük, kiegészítettük.
20. oldal
Természeti és kulturális értékek megőrzése…
Javasoljuk a felsorolásba: Szent László patak völgye, Váli víz völgye
beemelését.
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Véleményező
(sorszáma)
Turcsányi Sándor
igazgató (27)
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Fejér
megyei
igazgatóság,
Turcsányi Sándor
igazgató (27)
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Fejér
megyei
igazgatóság,
Turcsányi Sándor
igazgató (27)
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Fejér
megyei
igazgatóság,
Turcsányi Sándor
igazgató (27)
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Fejér
megyei
igazgatóság,
Turcsányi Sándor
igazgató (27)

Vélemény
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21. oldal
A vízfolyások vízminőségét részben a mezőgazdasági…

Köszönjük, javítottuk.

23. oldal
Adony, Dunaújváros nevesítése

Köszönjük, javítottuk.

Köszönjük, kiegészítettük.
24. oldal
Periférikus vidéki térségek felzárkóztatása
Javasoljuk megemlíteni:
Háztáji gazdaságok fejlesztése program beemelése. Termékfeldolgozás
bővítése:
zöldség, gyümölcs, hús, tej.
A táblázat elsősorban a kiemelt
54. oldal
fókuszterületeket mutatja be, ezen kívül a
Versenyképes ipari pólusok…
Megújuló energia részarányának növelése, zöldgazdaság fejlesztése a megye egész területén lehetséges az intézkedés
alkalmazása.
felzárkóztatandó térségben és a Velencei‐tó és térségében… (is)
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Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Fejér
megyei
igazgatóság,
Turcsányi Sándor
igazgató (27)
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara, Fejér
megyei
igazgatóság,
Turcsányi Sándor
igazgató (27)
Fejér Megyei
Kormányhivatal,
Földművelésügyi
Igazgatósága,
Czetnerné Kócsa
Márta igazgató (28)

A megye turisztikai centrumaiba…
Az erdő közjóléti és védelmi funkcióinak… kiterjesztése az egész megyére

Köszönjük, javítottuk.

KIM Területi
Közigazgatásért és
Választásokért
felelős államtitkár,
Dr. Szabó Erika (29)
Dr. Müller Cecília
megyei tiszti
főorvos (30)

A területfejlesztési koncepcióban a területi
Zöld klaszter kialakítása a Mezőföldön…
Elsősorban a felzárkóztatandó térségben, de a lehetősége másutt is legyen prioritások célja, hogy a legfontosabb fejlesztési
irányokat kijelölje, és elhelyezze a megyében. A
meg.
területi fókuszok megjelenítése mellett
természetes az intézkedés máshol is
megvalósulhat.
A koncepció feltárja a megye adottságait és lehetőségeit, ezen belül a Köszönjük.
mezőgazdaságban rejlő lehetőségekre is utal. Álláspontunk szerint a
koncepció alkalmas arra, hogy a mezőgazdasági térségeket érintő
fejlesztések megvalósulhassanak, amelyeket majd a konkrét részletes
fejlesztési programokban kell kidolgozni.
A javasolt Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepciót Igazgatóságunk
támogatja.
Észrevételt, javaslatot nem tesz.
Köszönjük.

A Koncepció bár érinti, de nem kezeli súlyának megfelelően azt a tényt,
hogy minden fejlesztés végső célja a lakosság jobb léte, elégedettségének,
boldogságának növelése. Ennek egyik dimenziója a gazdasági jólét
(munkahely, megfelelő bér, lakhatás, stb.), másik az egészség, mint „a teljes
39

A horizontális prioritások számos
úgynevezett „humán” fejlesztési intézkedést
tartalmaz, az ezekhez köthető projekt szintű
javaslatok a megyei területfejlesztési
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Dr. Müller Cecília
megyei tiszti
főorvos (30)

175

Dr. Müller Cecília
megyei tiszti
főorvos (30)

176

Dr. Müller Cecília
megyei tiszti
főorvos (30)

Vélemény
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testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy
fogyatékosság hiánya" (WHO, 1948).). A II.3.3 alatt részben megemlítésre
kerül ez a gondolat („A testileg és mentálisan egészséges társadalom egy
térség fejlesztésének előfeltétele. Ennek érdekében meg kell teremteni az
egészséges élet alappilléreinek – a testi egészség, a családi kötelékek és a
közösséghez tartozás – biztonságát.”), de nem kerül teljes kibontásra, ill. a
későbbiekben ez a szempont kevéssé játszik szerepet a funkcionális
térségek leírásában, távlati célkitűzései és legfontosabb intézkedései
meghatározásában.
Fejér megye több egészségi mutató szerint, az ország átlag fölötti
csoportjából átlagossá vált az elmúlt 10‐12 évben. Ennek sok oka van, talán
a legfontosabb az országon és a megyén belüli egyenlőtlenségek
növekedése. A megye délnyugati területe („felzárkóztatandó terület“:
Sárbogárd és Enying térsége) fejlődésében megrekedt, deprivált térség,
mely jelentősen rontja a megyei átlagot. Ebből következik, hogy Fejér
megye fejlesztésének súlypontja ezen a részen kell, hogy legyen. A
támogatásokat, pályázatokat, oktatási‐, közlekedési‐ és iparfejlesztéseket, a
mezőgazdaság jövedelmezőségének javítását, stb., mind ide, a
„felzárkóztatandó térségre“ szükséges koncentrálni. A Koncepció anyagában
leírtak szerint is a dél‐Fejér, észak‐Tolna, kelet‐Somogy térség koncentrált
fejlesztésre szorul.
Jelentős potenciál véleményezhető a budapesti agglomeráció
vonzáskörzetének fejlesztésében. Megfelelő szabályozókkal el lehetne érni,
hogy a jó közlekedési útvonalak mentén (M1, M7, M6) a megye területére
költözzön az ipar egy része (különösen az energiatakarékosságra épülő, de
magas hozzáadott értéket termelő).
A főváros már most is fontos felvevő piaca a mezőgazdasági termékeknek
(főként a megye észak‐keleti térségeiből), melynek potenciálja szinte
végtelen (elsősorban minőségi/bio termékek vonatkozásában).

programba épülhetnek be.
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Köszönjük.

Ez jelenleg is folyik, szabályozatlanul. Ezért
javasoltuk a centrum és periféria közötti
megegyezést.

Köszönjük.

Véleményező
(sorszáma)

Vélemény
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Dr. Müller Cecília
megyei tiszti
főorvos (30)

A rekreációs adottságok kihasználása, a TDM erősítése mind hozzájárulhat a
térség erősítéséhez.

Köszönjük.
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Dr. Müller Cecília
megyei tiszti
főorvos

179

Dr. Müller Cecília
megyei tiszti
főorvos (30)

180

Közép‐dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság, dr.
Csonki István
igazgató (31)
VM Dr. Maácz
Miklós főov. (32)

A növekvő átlagéletkor növekvő idősellátást is igényel. Már most is Köszönjük, kiegészítettük.
megfigyelhető az idősotthonok, szociális otthonok megjelenése a megyében
a Velencei‐tó és térségében, Vál‐völgyében, Vértes térségében. Ez egy
jelentős élőmunkát követelő, magas értékű tevékenység, mely további
befektetéseket és kiskereskedelmi forgalmat is vonzhat.
A SWOT analízis rendkívül alapos és széles látókörű. Fontosnak tartom a Kiegészítettük.
veszélyek kiegészítését azonban azzal, hogy a megye iparának (és magától
értetődően foglalkoztatásának) jelentős része olyan külföldi tulajdonban
van, mely Magyarországtól, és annál inkább Fejér megyétől teljesen
független megfontolások alapján szinte bármikor megszüntethető, külföldre
költöztethető. Ebből a szempontból pillanatnyilag Dunaújváros tűnik a
legveszélyeztettebbnek. Már most érzékelhetően nőnek a foglalkoztatási
problémák, nő a segélyre szorulók és a munkanélküliek száma, a város
demográfiája kedvezőtlen, a környező községekbe kiköltöző tehetősebb
réteg pedig viszi magával az adóit, befizetései egy részét.
Egyetértenek, egyéb kifogásuk, észrevételük nincs.
Köszönjük.
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Alba Ipari Zóna Kft.
dr. Tóth Ferenc üv.

Javasolják valamennyi megyei TFK egységes kezelését agrár‐ és
vidékfejlesztési szempontból. Szükségesnek tartja az összehangolást a 2014‐
2020 programtervezés előkészítő munkálatai, a nemzeti vidékstratégiában
foglaltak, valamint az EU 2020‐szal.
9.o. a Fejér megye térszerkezete térképen jelölni kell az Alba Airport
területét, illetve szimbólummal.
41

Egyetértünk.

Kiegészítettük.

Sor
szá
m
183

Véleményező
(sorszáma)
ig. (33)
Alba Ipari Zóna Kft.
dr. Tóth Ferenc üv.
ig. (33)
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Alba Ipari Zóna Kft.
dr. Tóth Ferenc üv.
ig. (33)
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Alba Ipari Zóna Kft.
dr. Tóth Ferenc üv.
ig. (33)
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Alba Ipari Zóna Kft.
dr. Tóth Ferenc üv.
ig. (33)
Alba Ipari Zóna Kft.
dr. Tóth Ferenc üv.
ig. (33)

Alba Ipari Zóna Kft.
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13.o‐on a bekezdés végére:
A közúti közlekedés mellett komoly lehetőséget és fejlődést jelent a
közlekedési kapcsolatokban a térség számára a volt Börgöndi repülőtér
területén tervezett Alba Airport nemzetközi regionális repülőtér
megvalósítása.
23.o. a turisztika végére:
A turisztikai infrastruktúra fejlesztésében alapvető változást jelenteni az
Alba Airport repülőtér megépítése. A tervezett utasforgalom nagy része
potenciálisan elérhetővé válna a helyi turisztikai szolgáltatók számára.
26.o. Lehetőségek közé:

A javaslatot némi módosítással beépítettük.

8. Az Alba Airport nemzetközi repülőtér által biztosított nemzetközi kapcsolatok

27.o. 6. pont végére:

Köszönjük, némi módosítással beillesztettük.

Jelenleg nem jelent a területen kívülről érkező,
létező lehetőséget a repülőtér
kapcsolatrendszere. Az Alba Airport fejlesztése
jelenhet meg célként.
Köszönjük, javítottuk.

, az Alba Airport által biztosított cargo szolgáltatásokkal kiegészítve

38.o. végére:
A térségben tervezett kiemelt fejlesztések: a csak kismértékben
kapcsolódó (2 települést érintő) M11 kiemelt főút, valamint a még
végleges nyomvonallal nem rendelkező V0 fővárost elkerülő szakaszának
megépítése elsősorban a teherforgalmat szolgálják majd, és ebből a
szempontból az ökoturisztikai funkcióval történő összehangolást
igényelnek. Meg kell oldani a nagy forgalmú települések átkelési
szakaszainak áthelyezését, elkerülők építését (pl. Martonvásár).
Komoly lehetőség az agglomerációs funkciók megosztásában az Alba
Airport piacra lépése, mely várhatóan a fapados járatok egy részét a
térségünkbe hozná.
40.o. a sc első bekezdésének végére:
42

Ez sajnos nem esik a fővárosi agglomeráció
vonzáskörzetébe, inkább a Székesfehérvár
térségében van a helye, ahogy ott feltüntetésre
is került.

Köszönjük, némi módosítással beépítettük.
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dr. Tóth Ferenc üv.
ig. (33)
Alba Ipari Zóna Kft.
dr. Tóth Ferenc üv.
ig. (33)
Alba Ipari Zóna Kft.
dr. Tóth Ferenc üv.
ig. (33)
Alba Ipari Zóna Kft.
dr. Tóth Ferenc üv.
ig. (33)
Alba Ipari Zóna Kft.
dr. Tóth Ferenc üv.
ig. (33)
KIM Területi
Közigazgatásért és
Választásokért
felelős államtitkár
Dr. Szabó Erika (Dr.
Navracsics Tibor
miniszter úr
megbízásából)(34)
Fejér megyei
Rendőr‐
főkapitányság, Dr.
Varga Péter r.
ezredes rendőrségi
főtanácsos, megyei
főkapitány (35)
Közép‐dunántúli

Ezekhez a célokhoz jól illeszkedik a fejlesztés alatt álló Alba Airport
nemzetközi regionális repülőtér.
51.o. az utazásra fordított idő … végére:
és légi közlekedés (Alba Airport) fejlesztése.

Köszönjük, kiegészítettük.

52.o. A fejlesztéseknek… első pont végére:
E célokra jó példa a volt Börgöndi repülőtér és laktanya nemzetközi
repülőtérré és ipari parkká való fejlesztése.
61.o. FMTK üzenetei a közlekedéspolitikának:
(kikötő – vasúti‐közúti‐légi kapcsolatok fejlesztése

Köszönjük, módosításokkal kiegészítettük.

61.o. utolsó bekezdés végére:
Az Alba Airport megvalósításához szükséges kormányzati támogatás, mely
növeli a térség befektetővonzó képességét, turisztikai szerepét.
A dokumentum magas színvonalú, minden ágazatot áttekintő, komplex
anyag. Céljai követendő példák más megye számára is, mint a helyi
közösségtudat, a kohézió, a népességmegtartó képesség erősítése, a
vállalkozó‐innovatív társadalom megteremtése, az élhető környezet
minőségének javítása, valamint a meglévő erőforrások védelme.
A koncepció tartalmával egyetért, egyéb észrevételt nem tesz.

Kiegészítettük.

Javítási, kiegészítési javaslattal nem él.

Köszönjük.

A tervdokumentáció a tartalmi követelmények, valamint az Útmutató

Köszönjük.
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Köszönjük, javítottuk.

Köszönjük.
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Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség, dr.
Zay Andrea h.
Bajári Sándor (36)
Közép‐dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség, dr.
Zay Andrea h.
Bajári Sándor (36)
Tolna Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének
Elnöke, dr. Puskás
Imre (37)
Tolna Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének
Elnöke, dr. Puskás
Imre (37)
Tolna Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének
Elnöke, dr. Puskás
Imre (37)

figyelembevételével készült.

Tolna Megyei

Tervezői válasz

A koncepció nem tartalmazza a Korm. rendelet 9 § (1) bekezdés alapján
meghatározott területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálatot.
Kérik a tervezetet kiegészíteni, és a terv elfogadását megelőzően
megküldeni a Felügyelőség részére a teljes munkaanyag
véleményezhetősége érdekében.

Az NGM állásfoglalás ebben a kérdésben csak
késve született meg, ezért a szerződés ezt a
munkarészt nem tartalmazta. Elkészítésére
utólag kerül majd sor.

A koncepció a jogszabályi előírásoknak és kormányzati útmutatóknak
megfelel, a helyi adottságokon alapul. Jól áttekinthető, az átfogó elveivel és
céljaival egyetértenek.

Köszönjük.

Enying és Sárbogárd hátrányos helyzete megjelenik a koncepcióban, de a
probléma súlyától elmaradó mértékben. A probléma megoldásában
mindhárom megye részvételét fontosnak tartják. Támogatják Sárbogárd
ipari centrummá alakulását, Simontornyára való kihatása miatt.

Egyetértünk, a hátrányos helyzetű térségek
felzárkóztatásánál kiemelten fontos a
szomszédos megyék összefogása.

Hasznos a horizontális célok funkcionális térségenkénti összefoglalója, és a
térképi ábrázolás. Azonban szerencsés lenne a vonzott területek nevesítése
is.

Ezek a térségek nincsenek településsorosan
pontosan lehatárolva, csupán tervezői
javaslatok, illetve több megyére kiterjedő
térségek, ezért részletes egyeztetést javaslunk
az érintett megyék között a pontos
lehatároláshoz.
Köszönjük.

Példaértékű „A fejlesztés eszköz‐ és intézményrendszere” című fejezet
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táblázatainak funkcionális térségenkénti bontása.

Számos szükséges együttműködést javasol: Dunaújváros – Dunaföldvár, a
Limes projekt kapcsán, az oktatásban‐kutatásban a Dunaújvárosi
Főiskolával, a Sió gazdasági és turisztikai hasznosításában, a
közlekedésfejlesztésben, a Sió menti kerékpárút fejlesztésben, a Duna
hajózhatóságának javításában.
A Sárvíz vízrendezése kapcsán a Cece‐Simontornya vonaltól délre a Sárvíztől
csupán pár kilométerre folyó Siót is javasolja szerepeltetni a koncepcióban.

A Pákozdi Katonai Emlékhely kialakításának beépítését javasolja a Fejér
megyei területfejlesztési koncepcióba, valamint a megyei közgyűlés elé.

Köszönjük.

A Séd‐Nádor‐Gaja vízrendszer fejlesztésre már
konkrét elképzelések születtek, amelyekre utal
a koncepció. Részletesebben a programban
kerülnek beépítésre.

Az emlékhely fejlesztése a „Velencei‐tó és
térsége, Váli‐völgy, Vértes térsége” az
attrakciók komplexitásának növelésének
fontos eleme lehet, a leírást kiegészítettük.
A projekt szintű javaslatok a megyei
területfejlesztési programba épülhetnek be.
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