Fejér Megyei Területfejlesztési Program és az uniós
részdokumentumok Partnerségi Terve
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a Fejér
Megyei Területfejlesztési Program kidolgozásának része az állampolgárok, az érdekképviseletek, a
társadalmi szervezetek és a vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv.
A13. § (2) alapján a partnerségi tervben meg kell határozni:
 a bevonandó célcsoportot,
 a bevonás eszközeit és részvételi formáit,
 a bevonás céljait.
A 17. § (2) alapján a területfejlesztési program egyeztetése során tett véleményeket, társadalmi
észrevételeket és a tervezői válaszokat az egyes munkafázisok dokumentációjához kell csatolni.
A 18. § (1) és (5) alapján a területfejlesztési program véleményezésére jogosultak körét a
rendelet 10. számú melléklete 1; 2; 6; 7; 8; 10; 13. pontjai tartalmazzák.
A bevonás céljai:
A partnerségi terv alapján történő bevonás céljai: az állampolgárok, az érintett területen működő
érdekképviseletek, a térség területfejlesztés szereplői, és a véleményezésre jogosult szervek:
 térséget érintő elképzeléseinek áttekintése,
 helyzetértékelés és a jelenlegi kihívások bemutatása,
 tervezésbe való bevonása,
A bevonandó célcsoportok:
 az állampolgárok,
 az érdekképviseletek,
 a gazdasági, üzleti és vállalkozó szektor szereplői,
 az önkormányzatok,
 a térség társadalmi szervezetei,
 a jogszabályban megnevezett véleményezésre jogosultak.
A Fejér Megyei Területfejlesztési Program (továbbiakban Program) elkészítéséhez kapcsolódó
partnerségi folyamat megkezdésének első lépéseként 2014. március második felében megrendezésre
kerülnek a járási munkacsoport ülések (9 db), amelyek alkalmával megalakulnak a járási
munkacsoportok, ismertetésre kerülnek a tervdokumentumok, a döntési folyamatok, majd ezt
követően a járási településekről érkező polgármesterekkel, gazdasági, illetve non-profit szféra
képviselőivel áttekintésre kerülnek a Fejér Megyei Önkormányzat számára megküldött
projektötletek, illetve a projektekkel kapcsolatos kérdések, észrevételek a szakértők segítségével
megbeszélésre kerülnek. Az egyeztetések során tett észrevételek, javaslatok beépítésre kerülnek a
projektlistába.

A Program első munkaváltozatának elkészültét követően a Fejér Megyei Önkormányzat
(továbbiakban FMÖ) részéről tett észrevételek beépítésre kerülnek a Programba, majd ezt követően
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum elé terjesztik a dokumentumokat, a megyei jogú
városokkal történő megvitatásra. Ez után Fejér Megye Közgyűlése elé kerül a dokumentum
egyeztetési változata jóváhagyásra. Elfogadást követően a Program és a Stratégiai Környezeti
Vizsgálat (továbbiakban SKV) is közzétételre kerül a FMÖ honlapján, illetve megküldésre kerül az
érintett szervezeteknek.
A járási munkacsoport egyeztetésekre készített projektötletek szakértők segítségével szakmai alapon
meghatározásra kerülő szempontok alapján szűkítésre kerülnek, majd ezt követően a szűkített lista
megküldésre kerül a FMÖ számára. A részletes projektkidolgozást megelőzően a Kedvezményezett
részéről előzetes jóváhagyás szükséges a szűkített listára vonatkozóan. A jóváhagyás teljesülését
követően kezdődhet meg (a szűkített projektlista alapján) a részletes TOP (Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program) projekt-előkészítés, illetve a vezérprojektek kidolgozása,
amelyhez a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (továbbiakban NTH) által meghatározott módszertan
kerül alkalmazásra.
A járási munkacsoportok számára megküldésre kerülnek a szűkített projektlisták (járásonként különkülön készített lista), így módosítási, kiegészítési javaslattal élhetnek a járási települések részéről az
önkormányzatok, illetve adott esetben egyéb közvetlenül érintett szereplők egyaránt. Minden járás
esetében ismét partnerségi egyeztetési ülés kerül lebonyolításra, amelyek során közvetlen
válaszadásra, egyeztetésre nyílik lehetőség a tervezők és a települési szereplők részvételével. A
rendezvényekről jegyzőkönyv, illetve összefoglaló készül.
Ezzel párhuzamosan a szakágazati munkacsoportjai is megtárgyalják a területfejlesztési anyagokat,
majd a Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testület elé kerül.
A partnerség folyamán beérkező észrevételek mindegyike megvizsgálásra, illetve beépítésre kerül a
Programba és a szűkített projektlistába. Az észrevételek beépítését követően az elkészült
dokumentumokat a Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testület munkacsoportjai, illetve a Testület
megtárgyalja és Közgyűlés általi elfogadásra javasolja. Amennyiben az elfogadás megtörténik a
tervezési folyamat során elkészült Program, illetve Projektcsomagok a Fejér Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum, majd Fejér Megye Közgyűlése elé kerül elfogadás céljából.
A partnerségi egyeztetés a tervezés során elkészülő Program, illetve Projektcsomagok Fejér Megyei
Közgyűlés általi jóváhagyásával zárul.
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1. feladat: Járási munkacsoportok létrehozása
Tájékoztatás, inputok gyűjtése
Döntési folyamatok, tervdokumentumok részletes ismertetése
Járási projektötletek áttekintése, javaslatok befogadása
2. feladat: Fejér Megyei Program és SKV tervezetének véglegesítése
Dokumentum kiegészítése
FMÖ észrevételek beépítése
Megyei területfejlesztési konzultációs fórum ülés
FMÖ jóváhagyás társadalmi egyeztetési változatról
Program és SKV közzététele, elküldése szervezeteknek
3. feladat: Projektötletek szűkítése
Projektszelekció
Szakértői javaslat szűkített listára
FMÖ előzetes jóváhagyás szűkített listáról
Szűkített projektlista alapján részletes TOP projekt-előkészítés, vezérprojektek kidolgozása (NTH módszertan)*
4. feladat: Szakágazati munkacsoportok véleményezik a programot
Szakágazati munkacsoport ülések
5. feladat: Járási munkacsoportok megvitatják szűkített listát, program véleményezése
Munkaszervezetként való működés kialakítása
Járási munkacsoportok megkapják a szűkített listát
Járási munkacsoportok javaslatot tesznek módosításra, kiegészítésre
Jegyzőkönyv és összefoglaló járási ülésekről
6. feladat: Program véglegesítése, jóváhagyása
Megyei közgyűlési döntés előkészítése
Tervezéskoordinációs testület megtárgyalja a programot
Partnerségi észrevételek beépítése programba, illetve szűkített projektlista, vezérprojektek kidolgozásának
véglegesítése
Megyei közgyűlést megelőző bizottsági, munkacsoport ülés, megyei területfejlesztési konzultációs fórum és
tervezéskoordinációs testületi ülés
Program, részletes projektcsomagok elküldése megyei közgyűlési döntéshez
Program, részletes projektcsomagok jóváhagyása

* NTH április 22-24-i egyeztetés alapján módosulhat az ütemezés

