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ELŐTERJESZTÉS  
a 2021-27 közötti fejlesztési ciklus tervezési feladataihoz kapcsolódó  

Partnerségi Terv elfogadásáról 
 

 

A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

rendelkezik. A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 13. § (1) és (2) pontjai részletezik a 

partnerségi terv céljait. A területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásának 

része az állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő érdekképviseletek, 

társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi 

terv.  

 

A partnerségi terv a tervezés folyamatában meghatározza a bevonandó célcsoportokat, az 

egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódó bevonás tervezett eszközeit és 

részvételi formáit.  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat a jogszabályi hivatkozások figyelembevételével az 

Irányító Hatóság 2021. január 15-i feladatelrendelésének eleget téve elkészítette a 

Partnerségi Tervet. 

 

A Partnerségi Tervet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést 

közgyűlés megtartása nélkül hozom meg. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke – a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Somogy Megyei Önkormányzat által 

elkészített Partnerségi Tervet elfogadja, és azt az Irányító Hatóság részére megküldésre 

alkalmasnak tartja. 
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Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2021. január 25. 

   

 

Kaposvár, 2021. január 20. 

 

Biró Norbert s. k. 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Sárdi Petra s.k. 

területfejlesztési irodavezető 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit s. k. 

megyei jegyző 

 

 



 

Somogy Megyei Önkormányzat Partnerségi Terve 
a 2021-27 közötti fejlesztési ciklus tervezési feladataihoz 

 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) 
bekezdése szerint a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, 
területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A törvény alapján a 
területfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladatává, amelyet a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) későbbi 
módosításai tovább erősítettek.  
 
A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 
rendelkezik. A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 13. § (1) és (2) pontjai részletezik a 
partnerségi terv céljait. A területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásának része 
az állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő érdekképviseletek, társadalmi 
szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv.  
 
A partnerségi terv a tervezés folyamatában meghatározza a bevonandó célcsoportokat, 
az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódó bevonás tervezett eszközeit és 
részvételi formáit. Ezek lehetséges eszközei többek között a helyi média, állampolgári 
vélemények gyűjtése, nyilvános fórumok, konferenciák, eseti bizottság, közvélemény-
kutatás munkacsoport megbeszélések, valamint a bevonás céljait.  
A partnerségi program a területfejlesztési programok végrehajtása során meghatározza 
az állampolgárok és a szakmai közösségek részvételének szabályait.  
 
A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció Partnerségi Terve a közszektor, üzleti 
szféra, szakmai és civil szervezetek és az állampolgári közösségek bevonását célozza 
meg a megye fejlesztési tervezése folyamán. 
A Partnerségi Tervben az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódóan 
meghatároztuk a célcsoportokat, a bevonás eszközeit, a részvétel formáit. 
 
A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció elkészítése során az alábbi tervezési 
folyamatokat szükséges végrehajtani: 

- koncepció előkészítése (korábbi tervdokumentumok összegyűjtése, 
projektjavaslatok beérkezése, módszertani meghatározások) 

- helyzetelemzés/helyzetértékelés (bevonásra kerülő célcsoportok részvételével) 
- javaslattevő fázis (véleményezési szakasz) 
- társadalmi egyeztetés 
- elfogadás. 

 
A partnerségi folyamathoz kapcsolódó elvárások:  

- Somogy megye területfejlesztési dokumentumainak széles körű megismertetése;  

- kölcsönös, közvetlen kapcsolaton, partnerségen alapuló, átlátható, 
dokumentálható, visszacsatolást biztosító tervezési folyamat;  

- szakmai véleménynyilvánítás lehetőségének megteremtése. 
 
Bevonásra kerülő célcsoportok:  
- Somogy megye lakossága;  

- Somogy megye települési önkormányzatai;  



- ágazati/szakmai érdekképviseleti szervezetek;  

- gazdasági/vállalkozói szféra szereplői;  

- civil-, és a közösségi élet meghatározó résztvevői.  
 
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-
ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-
CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki.  
A veszélyhelyzetben hozott intézkedések, különösen az állampolgárok egészségének és 
életének védelmével összefüggő intézkedések teljeskörű figyelembevételével az alábbi 
elektronikus, írott és személyes bevonási eszközök kerülhetnek kialakításra:  
 
- központi és területi államigazgatási szervekkel történő egyeztetések: Kormány 
segédszervei, szakpolitikai feladatot ellátó minisztériumok, Kormányhivatal, központi 
hivatalok;  

- területi/közigazgatási szakmai megbeszélések: megyei jogú város, városi rangú és 
egyéb jogállású települések képviselői,  

- szükség szerinti területfejlesztési/gazdasági/civil szakértői fórumok;  

- tematikus munkacsoport egyeztetések szükség szerint  

- Somogy Megyei Önkormányzat honlapján keresztül (www.somogy.hu)  
 
A Somogy Megyei Önkormányzat minden település vonatkozásában projektgyűjtést 
végzett, amelynek keretében a települések által ismertetett projektjavaslatok megyejárás 
keretében megvizsgálásra kerültek, azaz minden település látogatására sor került. Ezáltal 
a megyei fejlesztési igények teljeskörűen rendelkezésre állnak. 
 
A dokumentum véleményezésére lehetőség van http://www.som-onkorm.hu/Megyei 
Területfejlesztési Tervezés 2021-27 honlapon keresztül is.  
 
A bevonási formák tekintetében az alábbi módok részesülnek előnybe:  
- települések felkeresése 
- hang-, videó-, és konferenciahívások  

- elektronikus levelezés  

- írott, hivatalos megkeresés  

- szükség esetén személyes egyeztetés.  
 
Felelős: Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
A programozási folyamat tervezett befejezési határideje: 2021. március 19. 

http://www.som-onkorm.hu/Megyei%20Területfejlesztési%20Tervezés%202021-27
http://www.som-onkorm.hu/Megyei%20Területfejlesztési%20Tervezés%202021-27

