
Összegzés a területfejesztési koncepció 2. számú Partnerségi Tervének 69/2020.(XII.10) szerinti észrevételezésre feljogosított szervezeteinek észrevételezési eljárásáról

Észrevételezési határidő 2021.01.17.

Észrevételezést küldő szervezet neve Észerevételezés beérkezésének dátuma
A területfejlesítési koncepció Helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarészéhez érkezett észrevételezés tartalmának rövid 

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

Szakértői javaslat (Beépítendő/Nem 

releváns)
Amennyiben beépítendő, az érintett fejezet száma, címe

1.
Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály
2020.11.24

Kéri kiegészíteni a dokumentumot a táj- és természetvédelmi szempont, zaj és rezgés elleni védelem szempont,földtani közeg 

védelme szempont, valamint hulladékgazdálkodási szempontok szerint.
Beépítendő észrevétel ai), cg) fejezetben javítva

Észrevételeket tesz a helyzetelemzés kapcsán. Észrevételeket tesz a hulladékgazdálkodás kapcsán: a hulladék keletkezéssel kapcsolatos 

szempontok a koncepció 1.6.3 fejezetében (Térhasználati elvek) megjelennek.
Beépítendő észrevétel

Hulladékgazdálkodás kapcsán tett észrevételek: a szemléletformálásra 

vonatkozó elvárások megjelenítésre kerültek a 3. prioritásban, illetve konkrétan 

a 3.2 intézkedésben.

2. Mezőhegyes Város Polgármestere 2020.12.22 A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Módosítást nem igényel A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Módosítást nem igényel

3. Battonya Város Önkormányzata 2020.12.23 A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért, támogatja a dokumentumot. Módosítást nem igényel A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért, támogatja a dokumentumot. Módosítást nem igényel

4. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2021.01.07

Javasolja a Települési Értéktárak és a Megyei Értéktár munkáját, és eddigi eredményeit ismertetni. Az idősödő társadalom 

segítése, és az időskorúak bentlakásos intézményi ellátottsága terén tesz megjegyzést. A község/város besorolás, ill. a 

lakosságszám szerinti besorolás korrigálását kéri.

Beépítendő észrevétel ea), ha)  f) alfejezetben kiegészítve A javaslattevő fázis 2.4 fejezetéhez kiegészítést javasol. Beépítendő észrevétel A javaslattevő fázis 2.4 fejezete kiegészítésre került. 

5.
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Főosztály
2021.01.07 A területfejlesztési koncepcióban leírtakkal egyetért. Általános, vízgazdálkodással kapcsolatos észrevételeket tesz. Szövegszerű módosítást nem igényel A területfejlesztési koncepcióban leírtakkal egyetért. Általános, vízgazdálkodással kapcsolatos észrevételeket tesz. Szövegszerű módosítást nem igényel

6. Arad Megyei Tanács 2021.01.07 Határmenti együttműködés megfelelő súllyal szerepel a dokumentumban, elfogadja az anyagot. Módosítást nem igényel Határmenti együttműködés megfelelő súllyal szerepel a dokumentumban, elfogadja az anyagot. Módosítást nem igényel

7. Eleki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2021.01.12 A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Módosítást nem igényel A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Módosítást nem igényel

8. Biharugra Község Polgármestere 2021.01.13
2000 lélekszám altti települések szennyvíztisztításnak megoldása, szennyvízkezelés bemutatása. Bölönyi Kastély 

állagmegóvása.
Beépítendő észrevétel

A szennyvízkezelés témakör a ce)  pontban bemutatásra kerül.  

A kastéllyal kapcsolatos beavatkozás projektszint, javasoljuk 

ott nevesíteni a későbbiekben.

Észrevételezi, hogy a szennyvízkezelés nem szerepel a koncepcióban. A Bölönyi-kastély kapcsán konkrét fejlesztést nevesít. A 

dokumentumot elfogadják.

A szennyvízkezelés kérdése célok és prioritások 

szintjén is szerepel az anyagban. A kastéllyal 

kapcsolatos beavatkozás projektszint, 
9. Varga Gusztáv önkorm. Képviselő 2021.01.13 A z észrevétel a koncepció javaslattevő munkarészét érinti. Szövegszerű módosítást nem igényel

A KLH-s járások bevonásával kapcsolatban tesz észrevételeket. Kéri a KLH-s járások fejlesztési programjai kapcsán az integrált szemlélet 

érvényesítését.
Beépítendő észrevétel

A KLH-s járások önálló fejlesztési céllal és önálló prioritással jelennek meg a 

koncepcióban, fejlesztéseik kiemelt prioritást élveznek. Ezzel együtt az 5. 

10. JNSz Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021.01.13 A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért, támogatja a dokumentumot. Módosítást nem igényel A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért, támogatja a dokumentumot. Módosítást nem igényel

11. Dévaványa Város Önkormányzata 2021.01.14 A z észrevétel a koncepció javaslattevő munkarészét érinti. Szövegszerű módosítást nem igényel
Észrevételében a térségi kapcsolatok (belső perifériák) erősítésének markáns megjelenítését javasolja. Javasolja továbbá a digitalizáció 

konkrtétabb megjelenítését. Konkrét felhívásokra vonatkozó javaslatok is megjelennek az észrevételekben.

A hálózatos együttműködések, a megye egész 

területét érintő közlekedési fejlesztések 

12. Gyula Város Polgármestere 2021.01.14

Kultúra, turizmus területén kéri Erkel Ferenc személyének említését, a Gyulán megvalósult térségi agóra, illetve Gyulai vár, 

Almássy kastély látogatóközpont megjelenítését. Oktatási, intézményi ellátottság területén kéri a gyulai főiskola titulusának, 

nevének, illetve működtetett karainak megnevezését korrigálni. Kéri az  Ipari parkok Békés megyében fejezet frissítését a 

véleményezés mellékeltének szövege szerint. Kéri a volántársaság és az áramszolgáltató nevének pontosítását, továbbá 

formázási javaslatokat tesz.

Beépítendő észrevétel  ea),  f),  dc) , ca), cf), fejezetben javítva.

A javaslattevő fázis több pontjához (pl. 2.1 fejezet) konkrét észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg. A vízvédelem részben már 

megjelenik célok és prioritások szintjén (pl. 2. stratégiai cél, 3. prioritás). A magas hozzáadott értéket előállító agrárium az 1. stratégiai 

célnál és az 1. prioritásnál megjelenik. A szociális infrastruktúra fejlesztése a 4. prioritásban megjelenik. A fiatalokra a jövőképben, az 1-es 

és 2-es átfogó célnál is történik utalás (pl. fiatal vállalkozók). A bérlakás-fejlesztési programot prioritás szinten jelnítjük meg (4. és 5. 

prioritás). A javasolt 1.9 tartalma megegyezik az 1.8 intézkedés tartalmával. A javasolt 2.3 csupán a címet módosítaná, az intézkedés 

meglévő szakmai tartalma megegyezik a javasolttal. A javasolt 3.1 csupán a címet módosítaná, az intézkedés meglévő szakmai tartalma 

megegyezik a javasolttal. 

Beépítendő észrevétel

A közlekedési kapcsolatokra vonatkozó észrevételek célok és prioritások szintjén 

is átvezetésre kerültek (1. fejezet jövőkép, célok; 2. fejezet, 3. prioritás),  az 

aszálykár most szerepeltetésre került (átfogó cél szintjén).  

13. Orosháza Város Önkormányzata 2021.01.14 A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Módosítást nem igényel A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Módosítást nem igényel

14. Szeghalom Város Önkormányzata 2021.01.14 Körösladány, Szeghalom, Füzesgyarmat megjelenítése a koncepcióban. Szövegszerű módosítást nem igényel ba) db) alfejezetekben megemlítve Észrevételében kéri a 47-es főút fejlesztésének megjelenítését. Beépítendő észrevétel A javaslattevő fázis 1.3, 1.4 és 2.4 fejezetei kiegészítésre kerültek. 

15. Gyulai Tankerületi Központ 2021.01.15
A helyzetelemzésben Mezőkovácsházi járás a Gyulai Tankerületi Központhoz lett sorolva, valójában a Békéscsabai Tankerületi 

Központhoz tartozik. Egyéb észrevételt nem tesz.
Beépítendő észrevétel f) fejezetben javítva A z észrevétel a koncepció helyzetelmzőmunkarészét érinti Szövegszerű módosítást nem igényel

16. Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.01.18 A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Módosítást nem igényel A helyzetelemzésben és a javaslattevő munkarészben leírtakkal egyetért. Módosítást nem igényel

17. Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 2021.01.18

Szükséges az aktív- és ökoturisztikai turisztikai célterület fejlesztési lehetőségeinek egyértelmű pozicionálása. Így pl. a 

Körösök-völgye Natúrpark esetében a turizmus határon átnyúló jellegének azonosítását.

A Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi funkciója mellett azonosítani szükséges az aktív turizmusban elfoglalt felelős 

helyét is.

 A vízi turizmus fellendítéséért az elmúlt években számos fejlesztés indult, fontos azonban, hogy a már meglévő vízi-turisztikai 

bázisok mellé újabb helyszíneket lehessen bekapcsolni, és mindezeket összefűzni. 

A közlekedésfejlesztés terén hiányzik a gátrendszer, mint lehetséges kerékpáros útvonal továbbfejlesztési lehetőségének 

azonosítása.

A turizmus gazdasági eredményessége nem éri el a megyében rejlő potenciált, ugyanakkor nincs minden ok feltárva, amely 

ezt a hátrányt okozza, ennek azonosítására is tesz javaslatot a csatolt dokumentumban.

Beépítendő észrevétel b), bb), ca), da), 2.4 a) b) fejezetekben javítva

Az észrevétel több ponton érinti a koncepció helyzetelemzését, illetve a javaslattételi fázist. Utóbbi kapcsán kéri többek között az 

attrakciók közötti szinergia/kapcsolódás erősítését.  Javaslatot fogalmaz meg a hálózatos együttműködésre, ez prioritás és intézkedés 

szinten is már szerepelt.

Beépítendő észrevétel

A SWOT-tal kapcsolatos észrevételek már megjelennek az anyagban. Az 

attrakciók közötti kapcsolódás program szinten került beépítésre.  A Körösök 

Völgye Program egyes elemei illeszkednek a koncepcióban leírtakhoz, további 

részletezés nem indokolt. A koncepció nem a külföldi turisztikai célcsoportok 

kizárólagosságát hangsúlyozza, csupán ezek hatékonyabb megszólítását, súlyuk 

növelését irányozza elő. Az intézkedésekre vonatkozó szakmai tartalom 

tételesen megjelent a véleményezett anyagban.

18. JNSz Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály 2021.01.20 Szénhidrogén vezetékekkel kapcsolatos észrevételt tesz. Szövegszerű módosítást nem igényel Az észrevétel a Területrendezési Terv be való információ Szénhidrogén vezetékekkel kapcsolatos észrevételt tesz.
Az észrevétel a Területrendezési Terv be való 

információ

19. Magyar Kézilabda Szövetség 2021.01.20 Kéri szerepeltetni a kisgyermekek mozgásfejlesztéséhez, a fiatalok sportolásához kapcsolódó beavatkozásokat. Szövegszerű módosítást nem igényel Kéri szerepeltetni a kisgyermekek mozgásfejlesztéséhez, a fiatalok sportolásához kapcsolódó beavatkozásokat. Beépítendő észrevétel A koncepció 4. és 5. prioritásában megjelentek a kért szempontok.

20. Fejér Megyei Önkormányzat 2021.01.21 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

21. KÖVIZIG 2021.01.21
Pontosításokat kér a dokumentum több fejezetét illetően, jogszabályi, vízfolyáskezelési, szennyvíztisztítás, vízerőtelep, 

csapadékvízminőség romlás területén.
Beépítendő észrevétel bd), ce), cf), da) fejezetben javítva Kvassay Terv szerepeltetését kéri. Beépítendő észrevétel A terv a külső koherenciáknál megjelenítésre került.

22. Simonka György országgyűlési képviselő 2021.01.21 Az észrevétel a koncepció javaslattevő munkarészét érinti. Módosítást nem igényel

Pályázókkal kapcsolatos észrevételek: a lehetséges pályázók körét a releváns pályázati felhívások határozzák meg, jelenleg néhány 2021-

es felhívás tervezete már rendelkezésre áll, ezek alapján a következőket látjuk: a TOP Plusz esetében a pályázók többnyire a helyi és 

egyéb önkormányzatok, önkormányzati társulások és az önkormányzati tulajdonú cégek a lehetséges kedvezményezettek; konzorciumi 

partnerként van lehetőségük (a felhívástól függően) a különböző egyéb szervezeteknek részt venni a projektek lebonyolításában. A Békés 

Megyei Önkormányzat támogatja azt, hogy a releváns esetekben a konzorciumi partnerek köre bővítésre kerülhessen, illetve indokolt 

esetben bizonyos kedvezményezetti kör szakmai alapú közreműködése preferált szempontként jelenjen meg. Területi egyenlőtlenségek 

kapcsán tett észrevételek: Békés Megye egésze, országos viszonylatban, elmaradott térségnek tekintendő. A Békés Megyei 

Önkormányzat a területi felzárkóztatás kérdését ennek megfelelően a 2021-2027-es EU-s fejlesztési időszakban is prioritásként kezeli. Ezt 

a szemléletet tükrözi, hogy a megyén belül a leghátrányosabb térségek ebben az időszakban megkülönböztetett figyelmet kapnak, 

fejlesztéseiket a megyei programon belül kialakított önálló célkitűzés és prioritás mentén valósíthatják meg; a megye ugyancsak kiemelt 

figyelmet szentel - és ennek már a területfejlesztési a program céljai között is lehet jelét látni - hogy a rendelkezésre álló források 

területileg kiegyensúlyozott módon kerüljenek felhasználásra; figyelembe véve, hogy a VMOP jelenleg még nem ismert végleges 

forráskeretei a megye egészére vonatkozóan tervezett fejlesztések egészét kell szolgálják, olyan értékelési keretrendszer kidolgozását 

kívánjuk megvalósítani, mely a megyén belüli térségek arányos és méltányos fejlesztését teszik lehetővé, több más szempont mellett 

figyelembe véve az előkészített projektek szakmai színvonalát is. További észrevételek a járási egyeztetésekeken hangzottak el, illetve a 

járási szinten beérkezett vélemények kapcsán érkeztek. Ezek feldolgozása megtörtént.

Szövegszerű módosítást nem igényel

23. ATIVIZIG 2021.01.25 Kéri a Kardoskúti Fehér tó természetes tóként történő szerepeltetését. Beépítendő észrevétel ad) fejezetben javítva
Javasolja a külső koherencia vizsgálata során a Kvassay Jenő Tervvel való illeszkedés elemzését. Ugyanígy javasolja a Nemzeti Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv vizsgálatát is. Észrevételt tesz a helyzetelemzés 22. oldalán leírtakkal kapcsolatban.
Beépítendő észrevétel A kért vizsgálatokat elvégeztük a külső koherencia értékelése során. 

24. KÖTIVIZIG 2021.01.25 Javasolja  az elmúlt tíz év belterületei elöntéseit bemutatni, valamint a 44. oldalon található VIZIG művek felülvizsgálatát. Szövegszerű módosítást nem igényel

A koncepció helyzetelemző mukarésze a bd), fejezetben 

bemutatja a vízkárelhárítás, árvízvédelem, belvízvédelem, helyi 

vízkárrendezés állapotát, felelőségi köreit. A fejezet további 

bővítése nem indokolt. A vízgazdálkodási elemek megjelennek 

a koncepcióban célok, prioritások és intézkedések szintjén is. A 

Víziközmű, kiemelten ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztésre tesz javaslatot észrevételében. Javaslatot tesz továbbá az öntözési 

infrastruktúra fejlesztésére is, és tesz néhány észrevételt a helyzetelemzésre vonatkozóan is.
Beépítendő észrevétel

A vízgazdálkodási elemek megjelentek a koncepcióban célok, prioritások és 

intézkedések szintjén is. 

25. Körösladány Város Polgármestere 2021.02.11 A z észrevétel a koncepció javaslattevő munkarészét érinti. Módosítást nem igényel
A célrendszer kapcsán tesz észrevételeket. Az észrevételek mindegyikét tartalmazza már a koncepció (47. sz. főút fejlesztése, Orosháza 

mint gazdasági centrum, járásközpontok és városok fejlesztése).
Szövegszerű módosítást nem igényel

26.
Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal bélmegyeri, tarhosi 

kirendeltsége
2021.02.15

A természetvédelemmel kapcsolatban tesz általános megállapításokat, illetve a kistelepülések szennyvízkezelési problémáira 

hívja fel a figyelmet.
Beépítendő észrevétel ce) fejezetben javítva

Észrevételeket fogalmaz meg a helyzetelemzést illetően. Hangsúlyozza a releváns területegységek kapcsán a központi település mellett a 

további települések súlyának növelését. A megfogalmazások ugyanakkor kifejezetten nem a településekre, hanem vonzáskörzetükre 

(tehát további településekre is) vonatkoznak, így az észrevétel további beavatkozást nem igényel.

Szövegszerű módosítást nem igényel

27. Mezőhegyes – Nemzeti Ménesbirtok 2021.02.18 Az észrevétel a koncepció javaslattevő munkarészét érinti. Módosítást nem igényel

Észrevételek a közlekedési infrastruktúra kapcsán (belső megközelíthetőség, kerékpáros infrastruktúra): Ezek a célok és prioritások között 

hangsúlyosan megjelennek. Észrevételek az öntözés és vízgazdálkodás kapcsán: az öntözés fejlesztése a 2. stratégiai célban, valamint a 3. 

prioritásban szerepel. Észrevételek a mezőgazdasági termékek piacra jutása kapcsán: a jövőképben, a 2. átfogó célkitűzés leírásában, és 

az 1. stratégiai célban. Észrevételek a megfelelő vízminőség kapcsán: a 2. stratégiai cél, és az ehhez illeszkedő 3. prioritás foglalkozik a 

kérdéssel. Agráriummal, feldolgozóiparral kapcsolatos észrevételek: az 1.6.3 Térhasználati elvek fejezet mellett az 1. átfogó cél és az 1. 

stratégiai cél kiemelten foglalkozik a mezőgazdasági kultúrákkal. Emellett az 1. prioritás önálló, agrárvállalkozásokat priorizáó 

intézkedést tartalmaz. Az észrevételek konkrét beavatkozást nem igényelnek.

Szövegszerű módosítást nem igényel

28. Békés Megyei Népművészeti Egyesület 2021.02.19 Az észrevétel a koncepció javaslattevő munkarészét érinti Módosítást nem igényel

Általános észrevételeket fogalmaz meg a helyi hagyományok jelentősége kapcsán, konkrét javaslatokat tesz a program megvalósításra 

vonatkozóan. A koncepció érintett fejezetei (célok leírása, térhasználati elvek stb.) konkrétan utalnak a helyi tradíciók és a helyi értékek 

ápolásának szükségességére, a helyi közösségek megerősítését pedig prioritásként kezelik (pl. 2.4 A koncepció üzenetei).

Szövegszerű módosítást nem igényel


