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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint a 

megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs 

feladatokat lát el. A törvény alapján a területfejlesztés vált a megyék – megyei önkormányzatok – egyik 

legfontosabb feladatává, amelyet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

későbbi módosításai tovább erősítettek.  

 

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 13. §-a alapján a megyei területfejlesztési 

koncepció és megyei területfejlesztési program megalkotására az alábbi Partnerségi Terv kerül 

megállapításra, figyelemmel a COVID-19 világjárvány okozta helyzetre is: 

 

1) A bevonás célja: 

 

A partnerek 

− terveinek és elképzeléseinek megismerése és ezek összehangolása, 

− a megyei programozási folyamatban való aktív közreműködésének biztosítása. 

 

2) A bevonandó célcsoportok: 

 

a területfejlesztés érintettjei és aktív szereplői: 

− Jász-Nagykun-Szolnok megye polgárai, 

− az érdekképviseleti szervezetek, 

− az üzleti szféra szereplői, 

− az önkormányzatok, 

− a civil és társadalmi szervezetek, 
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3) A bevonás eszközei: 

 

a) egyeztetési fórumok (a mindenkori járványügyi helyzet függvényében): 

− az 5 fejlesztési térkategória szerinti térségekben (TK1 Szolnok Megyei Jogú Város 

térsége, TK2 Jászság, TK3 Törökszentmiklós térsége – Mezőtúr térsége – Tiszazug, 

TK4 Nagykunság – Tisza-tavi térség és TK5 Kunhegyes térsége),  

− a 9 járásban (Jászapáti, Jászberényi, Karcagi, Kunhegyesi, Kunszentmártoni, 

Mezőtúri, Szolnoki, Tiszafüredi és Törökszentmiklósi) az önkormányzatoknak és az 

állami közigazgatási szervezeteknek, 

− megyei szinten a szakmai szervezeteknek, 

− nagytérségi szinten az érintett megyei önkormányzatoknak, 

 

b) szükség szerinti munkacsoportok létrehozása: 

− a kiemelt jelentőségű térségekben és projektcsomagok esetén eseti jelleggel, 

− a gazdaságfejlesztési elképzelések összehangolására szakmai egyeztető jelleggel 

működik a Megyei Fejlesztési Munkacsoport, amelynek tagjai: 

= Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, 

= Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere, 

= Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal képviselője, 

= Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztály képviselője, 

= Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselője, 

= Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, 

= a járási székhely városok (Jászapáti, Jászberény, Karcag, Kunhegyes, 

Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok Megyei Jogú Város, Tiszafüred, 

Törökszentmiklós) önkormányzatainak/polgármesteri hivatalainak képviselői, 

= Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

igazgatója, 

= Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztésért felelős munkatársa. 

 

c) a Megyei Önkormányzat www.jnszm.hu honlapján keresztül: 

− az Önkormányzat/Területfejlesztés felületen minden részanyag folyamatos 

közzététele, 

− folyamatos fejlesztési javaslattételi lehetőség biztosítása, 

 

d) a megyei és helyi elektronikus és írott média, valamint a Megyei Önkormányzat Facebook 

oldala igénybevételével: 

− sajtóanyagok, közlemények közzététele. 

 

e) egyéb online felületeken. 

http://www.jnszm.hu/
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4) A partneri részvétel formái: 

 

a) elektronikus levelezés – online felületek, 

b) hivatalos megkeresés, 

c) személyes konzultáció, 

d) munkaértekezlet. 

 

5) A Partnerségi Terv folyamatleírása: 

 

a) adatkérés, adatgyűjtés, 

b) adatellenőrzés, adatfeldolgozás,  

c) tervezési feladatok elvégzése, 

d) tervek ismertetése, egyeztetése, 

e) észrevételek, vélemények feldolgozása és a szükséges módosítások elvégzése, 

f) a jóváhagyási folyamat végrehajtása. 

 

6) A Partnerségi Terv végrehajtása: 

 

Felelős: Hubai Imre, a Megyei Közgyűlés elnöke 

 

Közreműködők:  

− Ujvári Imre, a Megyei Közgyűlés Tervezési és Monitoring Bizottsága elnöke 

− Lakatos István, a Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda 

vezetője 

 

A COVID-19 világjárvány második hulláma kialakult országos helyzetet figyelembe véve a 

koncepció és a program társadalmi és szakmai egyeztetése, a Partnerségi Terv végrehajtása 

döntően írásban, elektronikus úton végezhető el. Az egyedi vélemények becsatornázási 

lehetőségei azonban kibővíthetők azzal, hogy igény szerint szűk körű konzultációkra kerülhet sor. 

 

7) A Partnerségi Terv időtartama:  

 

2020. november 15. – 2021. március 31. 

 

 

 

 

 


