
Összegzés a területfejesztési koncepció 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. melléklet szerinti véleménynyilvánításra feljogosított szervezeteinek véleményezési eljárásáról

Véleményezési határidő 2021.02.19.

Véleményezést küldő szervezet neve Véleményezés beérkezésének dátuma
A területfejlesítési koncepció Helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarészéhez érkezett véleményezés tartalmának rövid 

összefoglalása
Szakértői javaslat (Beépítendő/Nem releváns/Egyéb) Amennyiben beépítendő, az érintett fejezet száma, címe A területfejlesítési koncepció Javaslattevő munkarészéhez érkezett véleményezés tartalmának rövid összefoglalása

Szakértői javaslat (Beépítendő/Nem 

releváns)
Amennyiben beépítendő, az érintett fejezet száma, címe

1.
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat
2020.12.22 Érintettség hiányában a megküldött anyagokat továbbították az illetékes hatóságoknak. Nem releváns Érintettség hiányában a megküldött anyagokat továbbították az illetékes hatóságoknak. Nem releváns

2. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2020.12.28 A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Elfogadásra javasolja a dokumentumot. Módosítást nem igényel A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Elfogadásra javasolja a dokumentumot. Módosítást nem igényel

3. Miniszterelnökség – Nemesi Pál Kormánybiztos 2021.01.12 Kéri a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési zóna szerepeltetését. Javasolja a regionális fejlesztések összehangolását. Beépítendő észrevétel 2.1 i) fejezetben javítva Az innováció, K+F határozottabb megjelenítését kéri észrevételében. Beépítendő észrevétel

A jelzett szakmai tartalom megfelelő súllyal szerepel a koncepcióban és 

programban is. Önálló célkitűzés és prioritás, valamint több intézkedés is 

támogatja a kutatás-fejlesztés, innováció és kkv fejlesztés témakörét.

4. Honvédelmi Minisztérium 2021.01.21
Rögzíti, hogy honvédelmi és katonai célú területek Orosháza és Békéscsaba térségében találhatók. Ezek korlátozásmentes 

használatára a jövőben is igényt tart. Észrevételt a szakmai tartalom tekintetében nem tett.
Nem releváns

Rögzíti, hogy honvédelmi és katonai célú területek Orosháza és Békéscsaba térségében találhatók. Ezek korlátozásmentes használatára a 

jövőben is igényt tart. Észrevételt a szakmai tartalom tekintetében nem tett.
Nem releváns

5. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021.01.22

Az észrevétel több ponton érinti a koncepció helyzetelemzését a köznevelési intézmények infrastruktúrája, a szociális 

intézményrendszer, az egészségügyi rendszer megyei ellátása, kulturális adottságok-értékek, a humánerőforrások, 

bölcsődefejlesztések illetve sport területén.

Beépítendő észrevétel df), ea), f), 2.4 a), 2.4 b), fejezetekben javítva

Az észrevétel több ponton érinti a koncepció helyzetelemzését, illetve a javaslattételi fázist. Észrevételt tesz a köznevelési 

infrastruktúrával, az egészségmegőrzéssel, valamint a kultúra szerepeltetésével kapcsolatban. Javasolja Békéscsaba MJV Modern 

Városok program keretében megvalósuló fejlesztéseinek bemutatását (helyzetelemzés). A bölcsődei infrastruktúra fejlesztése átfogó cél-

Beépítendő észrevétel

A köznevelési infrastruktúrával, az egészségmegőrzéssel, valamint a kultúra 

szerepeltetésével kapcsolatos észrevételek átvezetésre kerültek a célok szintjén, 

valamint a 2. fejezetben a 4. prioritás tartalmának bemutatása során. A 

6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021.01.22

Kéri az ábrák és táblázatok elnevezését, számozását. 

A hulladék kezelésére javasolják a körforgásos gazdasági lehetőség figyelembe vételét.

Az Ipari területek fejlesztése esetén a barnamezős beruházások hangsúlyozását.

Beépítendő észrevétel
Ábrák, táblázatok elnevezése, számozása megtörtént. Egyéb 

javasaltok a cg), dd) fejezetekben javítva

Javasolja a körforgásos gazdaság megjelenítését, a barnamezős fejlesztési területek hangsúlyos szerepeltetését. Észrevételeket tesz a 

helyzetelemzés kapcsán is.
Beépítendő észrevétel

A körforgásos gazdaság megjelenítésre került stratégiai cél szintjén is 

(prioritások kapcsán már nevesítésre került korábban). A barnamezős területek 

a területfejlesztési program 1. prioritásában nevesítésre kerültek.  

7. Igazságügyi Minisztérium 2021.01.23 A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Módosítást nem igényel A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Módosítást nem igényel

8. Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021.01.25

A „Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-2027, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS” dokumentum vizsgált 

időtávja 2030. évig tart, így a megnevezése is ennek megfelelően 2021-2030. Kérik ennek a javítását. Hulladékgazdálkodással 

kapcsolatosan tesz megjegyzést. A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének elemzése című résznél (2.3 fejezet) 

kéri megemlíteni a a foglalkoztatás kapcsán biztosított uniós forrásokat is. A munkaerőpiaci helyzet elemzése kapcsán kitér a 

közfoglalkoztatásban résztvevők számára, emellett javasolja az egyéb munkaerőpiaci programokban részvevők számát is 

megemlíteni.

Kéri az ábrák számozását. 

Beépítendő észrevétel
Fedlap, b), ad), cf), cg), ec), f), hc), 2.1 d), 2.3 a),  2.4 a), 

fejezetekben javítva

Az észrevétel több ponton érinti a koncepció helyzetelemzését, illetve a javaslattételi fázist. A TOP plusz megjelenésével kapcsolatos 

észrevétel hiányolja a TOP plusz megemlítését a 2. átfogó célnál. Kéri a kormányhivatalok szerepeltetését. Kéri az oktatási és képzési 

beavatkozások pontosítását. A külső koherencia vizsgálat kapcsán javaslatot tesz a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia céljaival való 

illeszkedés pontosítására. Kéri az energiagazdálkodással kapcsolatos szemléletformáló programok megjelenítését. A célrendszerrel 

kapcsolatos konkrét észrevételek: aszályos időszakok gyakoriságának növekedéséből fakadó kockázatok megjelenítése.

Beépítendő észrevétel

A külső koherencia kapcsán tett észrevétel átvezetésre került (TFK 1.6.2). A 

VMOP megemlítése célok szintjén nem indokolt, a teljes tervezés elvét követve a 

koncepcióban tématerületekre fókuszálunk, OP-któl függetlenül. A paktum az 1. 

prioritásban is szerepel, továbbá célok szintjén is rögzítettük. A 

kormányhivatalok a prtnerség kapcsán az "egyéb hivatalok" kategóriába 

tartoznak. Az oktatási és képzési beavatkozások pontosítása a területfejlesztési 

programban történik meg. A szemléletformáló programok a 3. prioritásban 

megjelentek. A megyei klímastratégia megjelenítésre került, az aszállyal 

kapcsolatos javaslat megjelent az anyagban

9. Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés Elnöke 2021.01.25

A nagytérségi összefüggések között javasolja 

 az országos és nemzetközi jelntőségű fejlesztések megerősítését, ezek megyei léptékben értelmezhető céljait. (M47/R47)

Javasolja az összehangolt turisztikai fejlesztéseket (folyóvölgyek, kerékpárutak hálózatosodása, fűrdők)

Javasolja a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési zóna szerepeltetését.

Beépítendő észrevétel b), da), 2.1 i) fejezetben javítva
A helyzetelemzés kapcsán javasolja a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna szerepeltetését. Megerősíti a gazdaságfejlesztéssel, turizmussal 

kapcsolatos elképzelések létjogosultságát.
Szövegszerű módosítást nem igényel

10. Belügyminisztérium 2021.01.26
Javasolja Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának a kiegészítését, valamint a megyei területrendezési terv  

övezeteinek beillesztését a koncepció prioritásai és céljai közé.
Beépítendő észrevétel  2.1 e), fejezetben javítva

Hivatkozva a 6/2020 (VII.2.) megyei önkormányzati rendeletre a kiemelt turisztikai terület övezetre többlet vizsgálati követelményre 

hívja fel a figyelmet.
Szövegszerű módosítást nem igényel

11. Belügyminisztérium Tárcavélemény 2021.01.26

Kéri a magyar-román határátleőket bemutató rész felülvizsgálatát. 

Kéri az adatok korrigálását a bűncselekmények számát illetve a rendőri jelenlétet illetően. Kéri az M44 gyorsforgalmi útra 

vonatkoó rész felülvizsgálatát. 

Beépítendő észrevétel ca), f), fejezetben javítva A helyzetelemzéssel kapcsolatban tesz észrevételeket (határátkelőhelyek, bűnözés stb.) Szövegszerű módosítást nem igényel

12. Külgazdasági és Külügyminisztréium 2021.01.26 A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal kapcsolatban észrevételt nem tesz. Módosítást nem igényel A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal kapcsolatban észrevételt nem tesz. Módosítást nem igényel

13. Agrárminisztérium 2021.01.27
A Helyzetelemzés több fejezete – művelési ágakra vonatkozó adatsorai vonatkozásában – következtetéseket von le a 2017-es 

évből származó adatok alapján. Javasolja az adatsor és szükség szerint az abból levont következtetések frissítését. Kéri az aa) 
Beépítendő észrevétel aa), ab), ea), b), bb),  2.1 c), 2.4 a), fejezetekben javítva

Javasolja a Nemzeti Környezetvédelmi Program szerepeltetését a külső koherencia vizsgálatánál. Javasolja koncepció szinten is 

megjeleníteni az erdőgazdálkodást. Javasolja szerepeltetni a zöldterületek fejlesztését koncepció szinten is.
Beépítendő észrevétel

Az erdőgazdálkodás és a zöldterületek célok (2. stratégiai cél) és prioritások (3. 

prioritás) szintjén megjelenítésre kerültek. Az NKP vizsgálata az 1.2 fejezetben 

14. MÖOSZ Családpolitikai műhely 2021.01.27
A területfejlesztési dokumentunokba hangsúlyosan kerüljön megjelenítésre a demográfiai helyzet súlyossága, a 

gyermekvállalás melletti elköteleződés támogatása. 
Beépítendő észrevétel f) fejezetben javítva Javasolja a demográfiai helyzet súlyosságának, a gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozását. Beépítendő észrevétel A jövőképben megjelenik a gyermekvállalás kérdése.

15. Miniszterelnökség 2021.01.28

 A magyar településhálózat fejlesztési koncepció esetén, a megye önkormányzatai által elfogadott településképi arculati 

kézikönyvek, és településképi rendeletekkel összefüggésben kér javításokat. Kéri a TAK betűszó megadását, továbbá a 

kistelepülésekről legfrissebb adatok használatát, szövegszerű magyarázattal. Kéri a SWOT-Helyzetelemés összehangolása a 

Beépítendő észrevétel  b), aa), ab), ba), ec), f), fejezetben javítva
Észrevételeket tesz a helyzetelemzésre vonatkozóan (a swot-ban és a javaslattevő fázisban leírtak alapján kér pontosítást, bővítést a 

helyzetelemzésben). Kéri az átfogó céloknál a településkép védelmét, mint szempontot rögzíteni.
Beépítendő észrevétel

A javaslattevő fázisban a kért módosítást elvégeztük, a településkép védelme 

mint szempont megjelent a 3. stratégiai célban és a 4. prioritásban is.

16. Pénzügyminisztérium (általános) 2021.01.29 Általános észrevételeket fogalmaz meg, melyeket a HÁT észrevételben részletez. Módosítást nem igényel Általános észrevételeket fogalmaz meg, melyeket a HÁT észrevételben részletez. Módosítást nem igényel

17. Pénzügyminisztérium (HÁT vélemény) 2021.01.29
Kéri az ábrajegyzékek áttekintését és pontosítását, formázását.

Javasolja a több oldalas táblázatoknál a fejléc megjelenítését az összes oldalon.  Pontosítástkérk az M44 gyorsforgalmi út 
Beépítendő észrevétel

Az ábrák, táblázatok a dokumentumban kijavításra kerültek

ca), fejezet javítva
A helyzetelemzésre, helyzetértékelésre vonatkozó észrevételek mellett pontosítást és kiegészítést kér a javaslattevő fázisban is. Beépítendő észrevétel

Javasolja a város-vidék kapcsolat hangsúlyosabb megjelenítését, ugyanígy a 

területi szempontok erősítését is. A javasolt módosításokat jövőkép, célok (1. 

18. EMMI Sportért Felelős Államtitkárság 2021.02.10 Megismétli a korábbi javaslatokat (lásd Kézilabdaszövetség). Szövegszerű módosítást nem igényel Megismétli a korábbi javaslatokat (lásd Kézilabdaszövetség). Szövegszerű módosítást nem igényel

19. ITM Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 2021.02.16 Az észrevétel a koncepció javaslattevő munkarészét érinti. Módosítást nem igényel Javasolja a megyei határokon átnyúló innovációs együttműködések fejlesztését, összhangban az országos elképzelésekkel Beépítendő észrevétel 1. számú stratégiai cél kiegészítésre került.

20. Békéscsaba MJV Jegyző 2021.02.19  Az észrevétel a koncepció javaslattevő munkarészét érinti. Módosítást nem igényel

Az észrevétel az SKV kapcsán érkezett, de a koncepció tartalmát érinti. Közlekedést érintő észrevétel: a belterületi közlekedés, parkolás 

stb. helyzetével mindkét átfogó cél, valamint a 3. stratégiai cél és a 3. prioritás foglalkozik. Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó elemek az 1. 

átfogó cél, a 2. stratégiai cél valamint a 3. és 4. prioritások esetében jelenik meg. Hulladékgazdálkodás az 1. átfogó célhoz, a 2. stratégiai 

célhoz, valamint a 3. prioritáshoz kapcsolódik. Légszennyezés, zajvédelem kérdésköre érinti az 1. átfogó célt, a 2. és 3. stratégiai célokat, 

továbbá az 1., 2. és 3. prioritásokat. Az észrevételek konkrét beavatkozást nem igényelnek.

Szövegszerű módosítást nem igényel

21. Miniszterelnöki Kabinetiroda 2021.03.02

Az észrevétel a jogszabályi véleményezési határidőn túl érkezett. A vélemény tartalmát illetően nagyban megegyezik a már 

korábban az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által tett és átvezett véleményekkel.

Módosítást nem igényel Az észrevétel a jogszabályi véleményezési határidőn túl érkezett. A vélemény tartalmát illetően nagyban megegyezik a már korábban az 

Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által tett és átvezett véleményekkel.

Módosítást nem igényel


