
 

 
 

 

 

T E R V E Z É S I   H Í R L E V É L  I. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSRŐL 

A megyei önkormányzatok területfejlesztési és területrendezési feladatait Magyarország 

Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, 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 (a továbbiakban: Korm. rendelet), továbbá 

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályozza. 

Kiemelt feladat a 2014-2020 közötti tervezési időszakhoz kapcsolódóan elfogadott, átfogó 

céljait tekintve 2030-ig érvényes területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása, 

valamint a 2020-ig érvényes területfejlesztési program megújításával a 2021-2027-es időszakra 

új területfejlesztési program kialakítása a rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján.  

A megye területfejlesztési koncepciója előkészítő és javaslattevő fázisból áll. Az előkészítő 

fázisban rendszerezni és értékelni kell a fejlesztésre ható tényezőket, valamint vizsgálni kell a 

fejlesztés lehetséges irányait. Az előkészítő fázis részét képezi a területfejlesztési partnerségi 

terv végrehajtása és a helyzetértékelés. A javaslattevő fázisban ki kell dolgozni a megye és a 

kiemelt térség jövőképét és ennek legkedvezőbb fejlesztési irányát. 

A megye területfejlesztési programja tartalmilag két fő részre bontható, a stratégiai és az 

operatív programrészre. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a 2021-2027 Európai Uniós fejlesztési 

ciklus feladataira történő felkészülést megkezdte, ennek első lépéseként a Korm. rendelet 

alapján a megyei területi tervezési folyamat előkészítése elindult. 

A tervezés folyamatának kiemelt eleme a partnerség elvének érvényre juttatása. A Korm. 

rendelet alapján a területfejlesztési koncepció és program kidolgozásának része az 

állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő érdekképviseletek, társadalmi 

szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv, amely 

meghatározza a bevonandó célcsoportot, az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz 

kapcsolódó bevonás tervezett eszközeit és részvételi formáit, illetve a bevonás céljait. 

A Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat célja, hogy rendszeresen tájékoztassa a közvéleményt 

a tervezéssel kapcsolatos információkról, azok elérhetőségéről az együttműködés jegyében. 

 

https://www.szszbmo.hu/tervezes-2021-2027 

 


