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I. BEVEZETŐ
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai szerint a
gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra
szól. A gazdasági programot a képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja
el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn
túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon
belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. A gazdasági
program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági
adottságok átfogó figyelembevételével a fejlesztési koncepciókhoz illeszkedve az önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A Gazdasági
Program alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, megállapítsa azokat a
prioritásokat, meghatározza mindazon teendőket, amelyek lehetővé teszik, hogy önkormányzatunk
költségvetésének egyensúlyban tartása mellett biztosítsa a város lakói számára fontos intézmények
működését, képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve fejlesztésére,
gondoskodjon a város infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről, törekedjen az élhetőbb
környezet kialakítására, segítse a Kunhegyesen élő munkavállalók versenyképességét a
munkaerőpiacon, csökkentse a hátrányos helyzetű családok leszakadását, javítsa a halmozottan
hátrányos helyzetű személyek életminőségét, fokozza a város közbiztonságát. A Program hosszú távú
célja, hogy Kunhegyes fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, de inkább
javítható legyen. A Gazdasági Program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is
tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és
összehangoltabbá teszik azokat. Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági Programja nem csak
takarékossági terv, hanem a település feladat centrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai
terve. A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek
forrásteremtő partneri együttműködésben valósulnak meg. Előnyben részesíti azokat a programokat,
amelyek a település fenntartható fejlődését segítik elő. A Gazdasági Program a működésre és a
fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik.
A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó
jelentősége van népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program elsőséget ad a Kunhegyesen
élők komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását elősegítő
programoknak. A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok
teljesítését, a jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek
teljesítését szolgáló programoknak.
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II.

A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI

A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők
A gazdasági program összeállítása során figyelembe vettük:
- a település adottságát,
- a település lakossága, önszerveződő közösségei által megfogalmazott igényeket,
elképzeléseket
- a Képviselő-testület, és a Polgármester elképzeléseit
- a településen működő intézmények és szervezetek javaslatait, elvárásait
- az előző ciklus tapasztalatait, megvalósult beruházásait, fejlesztéseit
- az Önkormányzat vagyoni helyzetét, likviditását
- a fejlesztések megvalósításához szükséges anyagi forrásokat, eszközöket, valamint azok
megteremtésére, eléréséhez szükséges lépéseket, a meglévő források nagyobb mértékű
kihasználását
- pályázati lehetőségeket, támogatásokat
- a településen működő kis- és középvállalkozások javaslatait, fejlesztési lehetőségeit.
A gazdasági program
- a megyei fejlesztési elképzelésekkel,
- a Kormány gazdaságpolitikájával
- nemzeti és Európai Uniós pályázati források adta lehetőségekkel összhangban készült.
A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek számbavétele. A
képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden
gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél,
különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.

Jogszabályi háttér, aktualitás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az
önkormányzatoknak gazdasági programot kell készíteni, amely helyi szinten a költségvetési kereteket
figyelembe véve meghatározza a fejlesztési elképzeléseket, a kötelezően és önként vállalt feladatok
biztosítását, a munkahely teremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési- és adópolitika
célkitűzéseit, a közszolgáltatások ellátásának biztosítására vonatkozó megoldásokat, a befektetéspolitika, valamint a városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

A gazdasági program célja, feladata
A gazdasági program elkészítésének alapvető céljai az alábbiak:
elősegítse a város gazdasági növekedésének, a lakosság életszínvonal és életminőség javulása
feltételeinek megteremtését;
a város történelmi hagyományaira, környezeti adottságaira, értékeire, előnyeire alapozva
előrevetítsen egy, a különböző környezeti, gazdasági, társadalmi változásokhoz rugalmasan
alkalmazkodni képes jövőképet, valamint az ennek megvalósításához szükséges
infrastrukturális, intézményi, pénzügyi feltételrendszert;
feladat-centrikusan foglalja össze azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hosszabb távon
meghatározzák az önkormányzati döntések irányát;
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az egyes ágazatokra kidolgozott koncepciók megalapozásához, valamint a különböző európai
uniós és hazai pályázatokon való részvételhez fejlesztési tervek, programok megléte
szükséges. A gazdasági program célja, hogy a pályázati lehetőségek között irányt mutasson a
fejlesztési elképzelések megvalósításához.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a képviselőtestület által elfogadott gazdasági programot –
amennyiben az, az előző ciklusidőn túlnyúló időtávra készült – az alakuló ülését követő hat hónapon
belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. Jelen
gazdasági program a 2015-2020. évek közötti fejlesztési elképzeléseket, stratégiai célkitűzéseket
foglalja össze, meghatározva a különböző ágazatok jövőbeni irányát.
Miután az adott térségben, településen élők jövőjét, jólétét számos, a helyi döntéshozók akaratán
kívülálló tényező is befolyásolja, jelen dokumentum kiemelten azokra az elemekre koncentrál,
amelyekre az önkormányzatnak hatása van a gazdaságfejlesztés, a humánerőforrás fejlesztés és a
környezetminőség javítása terén.
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III. HELYZETELEMZÉS
1. Elhelyezkedés
Kunhegyes Jász- Nagykun- Szolnok megye északkeleti részén, a Tiszától keletre, a Nagykunság
területén fekvő település. 1989 óta városi jogállású település. A legközelebbi város Kisújszállás, 17
km-nyi utazással érhető el, a legközelebbi községek Tiszagyenda és Tomajmonostora, 10 km-re
található, de Szolnok (48 km) Karcag (31km), Törökszentmiklós (35km), Tiszafüred (40km) távolsága
már jelentősebb. Kunhegyes közlekedés-földrajzi helyzete előnyösnek és fontosnak mondható.
Kunhegyest az országos közúthálózatba - a 4-es főútvonalba – a Fegyvernek- Kunmadaras- Tiszafüred
közötti 34-es számú másodrendű országos főút kapcsolja be. A kisváros különböző bekötőutak
segítségével Abádszalók, Tiszaroff és Tiszaszentimre felől is megközelíthető.
A városnak van vasútállomása, területén áthalad a 102. számú Kál- Kápolna- Kisújszállás vasútvonal
bár ennek a szárnyvonalnak a teljesítőképessége viszonylag szerény. Ez Kisújszállásnál csatlakozik a
Szolnok- Debrecen vasútvonalba.

2. Kunhegyes város társadalmi helyzete
2.1. Népesség, népmozgalom
„Az 1980-as évek eleje óta Magyarország lakóinak száma egyre kevesebb. 1981 és 2012 között közel
750 ezer fővel csökkent a népesség, ebből csaknem 70 ezer főnyi csökkenés a legutóbbi három évben
következett be.” (KSH Népességtudományi Kutató Intézet: Demográfiai Portré 2012). Az ország
egészére jellemző népességcsökkenés az Észak-Alföldi Régióban is megfigyelhető, azonban az
országos átlagot nem haladja meg.
Kunhegyes lakónépesség száma szintén csökkenő tendenciát mutat. Összességében elmondható,
hogy a 8.688 fős 2000. évi lakónépesség szám 2013-ra 7.653 főre csökkent, mely arány (-11,91%)
jelentősen meghaladja mind az országos (8,74%-kal), mind a régiós (6,84%-kal), mind a megyei
(3,12%-kal) értéket.
A lakónépesség alakulását 2000-2013 között országos, régiós, megyei, illetve települési viszonylatban
az alábbi táblázat szemlélteti:
(1.táblázat)
Lakónépesség száma az év végén
Terület

2000.
évi

Magyarország 10 200 298

2005.
évi

2010.
évi

2013.
évi

Változás
Változás
(2005/
(2010/
2000)
2005) (%)
(%)

Változás
(2013/
2010) (%)

Változás
(2013/
2000) (%)

10 076 581

9 985722

9 877 365

-1,21%

-1,09%

-3,17%

-0,90%
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Észak-Alföldi
Régió
JászNagykunSzolnok
megye
Hajdú-Bihar
megye
SzabolcsSzatmárBereg megye
Kunhegyes

1 563 714

1 533 162

1 481 922

1 484 375

-1,95%

-3,34%

+0,16%

-5,07%

420 461

407 232

386 752

383 489

-3,14%

-5,02%

-0,84%

-8,79%

553 264

547 357

539 674

539 507

-1,06%

-1,40%

-0,03%

-2.45%

589 989

578 573

555 496

561 379

-1,93%

-3,98%

-1,05%

-4,84%

8 688

8 298

7 582

7 653

-4,48%

-8,62%

+0,93%

-11,91%

(Forrás: KSH)

Kunhegyes lakónépesség számának alakulása 2000-2013-ig
(1.ábra)

(Forrás: KSH)

2.2. Természetes népmozgalom
A lakónépesség számának alakulását meghatározó mutatószámok egyike a természetes szaporodás,
mely az élveszületések és halálozások különbségéből adódik, másik része a vándorlási egyenleg, mely
az állandó és ideiglenes be- és elvándorlások közötti eltérést mutatja.
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Kunhegyes demográfiai folyamatait tekintve mind az országos, mind a régiós, mind megyei értékek
alakulásához viszonyítva elmaradást mutat. Az alacsony születésszáma mellett magas a halálozások
száma.
A vándorlási adatokból pedig egyértelműen megállapítható, hogy 2005 óta az elvándorlások száma
folyamatosan meghaladja az odavándorlók számát.
(2.táblázat)
2000

2005

2010

2013

Magyarország
(természetes szaporodás (+), ill. fogyás (-)
Élveszületések száma (fő)
Halálozások száma (fő)

-38004
97597
135601

-38236
97496
135732

-40121
90335
130456

-38089
88689
126778

Észak-Alföld
(természetes szaporodás (+), ill. fogyás (-)
Élveszületések száma (fő)

-2707
17018

-4245
15824

-5121
13590

-4072
13998

19725

20069

18711

18070

-1673
4151
5824

-2072
3792
5864

-2196
3319
5515

-1913
3465
5378

-56
59

-52
69

-52
76

-68
64

115

121

128

Halálozások száma (fő)
Jász-Nagykun-Szolnok
(természetes szaporodás (+), ill. fogyás (-)
Élveszületések száma (fő)
Halálozások száma (fő)
Kunhegyes
(természetes szaporodás (+), ill. fogyás (-)
Élveszületések száma (fő)

megye

Halálozások száma (fő)

132
(Forrás: KSH)

(2.ábra)

Kunhegyes vándorlási adatai 2002-2013
500
441

450
400
313 335 334

350
300

438

406

279

362 359 344

381

360
304

250

323

300
215

212

310 305

332 350

340
319

235

200
150
100
50
0
2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év
Állandó odavándorlások száma 377 278

Állandó elvándorlások száma 304 330

(Forrás: KSH)
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2.3. A népesség struktúrája
A 3. számú ábrából egyértelműen látható, hogy az elmúlt években a gyermekkorúak száma
folyamatosan csökkent, az idős népesség száma pedig folyamatosan növekedett, így a lakosság
elöregedését kell feltételeznünk. Kunhegyes sajátos korszerkezetét jellemzi, hogy az aktív korúak
száma magas, így az adott csoport egyszerre, nagy tömegben fog ráterhelődni nyugdíjazásakor az
ellátórendszerre.
Az elöregedési folyamat folytatódásával jelentős problémák jelentkezhetnek többek között a
munkaerőpiacon, a szűkülő források elosztása generációk közötti feszültségekhez vezethet, valamint
az idősellátás, szociális ellátás feladatai, kapacitás- és forrásigénye növekedni fog. A nyugdíjas kort,
illetve az öregkort, mint szegénységi kockázatot tartjuk számon.
(3.ábra)

Lakónépesség korcsoportok
szerinti összetétele %

Kunhegyes korcsoportok szerinti korösszetétele (%)
2013. év
2010. év
2005. év
2000. év
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2000. év

2005. év

2010. év

2013. év

Állandó népességből a 60-x évesek
száma (fő)

20%

21%

22%

23%

Állandó népességből a 15-59 évesek
száma (fő)

62%

63%

64%

64%

Állandó népességből a 0-14 évesek
száma (fő)

18%

16%

14%

13%

(Forrás: KSH)

Kunhegyes állandó népességének nem szerinti megoszlása az országos átlaggal megegyező. Mint
ahogy azt az alábbi ábra is jól tükrözi, minden évben magasabb a nők aránya. 2000. évről 2013. évre a
férfiak száma 478 fővel csökkent, a nők száma pedig 493 fővel, mely értékek magasnak mondhatók.
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(4.ábra)

Kunhegyes népességének nemek szerinti megoszlása
4800

Népesség nemek szerinti megoszlása (fő)

4600

4400

4200

4000

3800

3600

3400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Állandó népesség, férfiak összesen (fő) 4400 4381 4337 4319 4302 4280 4206 4136 4093 4060 4037 3995 3947 3922
Állandó népesség, nők összesen (fő)

4589 4559 4509 4474 4465 4437 4394 4291 4303 4259 4217 4186 4152 4096

(Forrás: KSH)

2.4. Nemzetiségi összetétel
A 2001-es népszámlálás adatait összevetve a 2011. évi adatokkal elmondható, hogy a cigány etnikai
kisebbséghez tartozó népesség aránya jelentősen emelkedett akár a települési, akár a Kunhegyesi
járás térségét, vagy akár az országos értékeket vizsgáljuk. A településen a 0,6%-kal, a járásban 0,7%kal, az országban pedig 1,2%-kal emelkedett az említett mutatóhoz kapcsolódó arány. A hazai
nemzeti kisebbséghez tartozó népesség (a romák nélkül) számát vizsgálva szintén emelkedés
tapasztalható 2001-ről 2011-re. A városban 0,4%-kal, a járásban 0,3%-kal, az országban pedig 0,9%kal emelkedett az arány.
(5.ábra)

(Forrás: KSH)
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2.5. Képzettség
Kunhegyes lakosságának iskolai végzettség szerinti összetétele az elmúlt évtizedekben kedvezően
alakult. Összességében a lenti ábrából megállapítható, hogy a 2011. évi értékek a Kunhegyesi
járásénál kedvezőbbek, azonban az országos átlagot nem érik el. A város a helyi középiskoláknak
köszönhetően közepes szinten kvalifikált munkaerő bázissal rendelkezik.
A korábban szükség volt szakképzett, illetve magasan képzett munkavállalókra, így a városban az
iskolai végzettségi mutatók viszonylag magasak voltak. Talán ennek hatására alakult ki az a települési
attitűd, amely alapján a képzettségnek, szaktudásnak, kompetenciának abszolút értéke van. Az
értelmiség letelepedésének ösztönzése, és megtartása mindig fontos célként deklarálódott. A
munkaerőpiacon magas számban képviseltetik magukat a jól képzett személyek, kiszorítva ezzel az
alacsony iskolai végzettségűeket. Jellemzően a műszaki, gazdasági végzettségek túlsúlya jellemzi a
várost. Az önkormányzati intézményekben, szolgáltatásokban, valamint az egészségügyi ellátásban
magas a diplomával rendelkezők aránya, a szakképesítési mutatók nemcsak a jogszabályi
követelmények megfelelőek, hanem magasnak mondhatók.
(6.ábra)

Képzettségi mutatók 2011
40
35
35

30,7

30

27,5
25,4

25
%

25
20

22,5

21,5

19,5

23,9

19
15,8

15,5

14,8

15
10

9,4
5,6

7,2

7,4

9,1

5
0
Magyarország

Kunhegyesi járás

Kunhegyes

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a 7 éves és idősebbek arányában (%)
Érettségivel mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebbek
arányában (%)
Érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők
a 7 éves és idősebbek arányában (%)
Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7
éves és idősebbek arányában (%)
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

(Forrás: KSH)

11. oldal

Kunhegyes Város Gazdasági Programja 2014-2020

2.6. Foglalkoztatottság
A munkaerő-piaci sajátosságok alapvetően meghatározzák egy település lakosságának szociális,
egészségi és mentális állapotát, mivel a permanens foglalkoztatási problémák az itt élő emberek
szinte mindegyikét érintő, állandóan meglévő feszültségek forrásai.
A foglalkoztatottak számát és összetételét települési szinten a Központi Statisztikai Hivatal kizárólag a
népszámlálások alkalmával méri fel, vagyis a 2011-es népszámlálás tekinthető a legfrissebb adatnak.
Kunhegyes munkaképes korú lakossága, azaz a 15-64 éves korúak foglalkoztatottsága az elmúlt tíz
évben növekedett, 2001-ben az 40,2%-os arányról a 2011-re 50,4%-ra. Tehát a 2011. évi adatok
alapján a lakosság 50,4%-a tartozik foglalkoztatottak közé, mely arány az országos átlagtól 7,5%-kal
elmarad. Ez az arány 2001-ben még kedvezőtlenebb volt (12,8%). A két népszámlálás között eltelt
időszakban elsősorban az idősebb korosztály foglalkoztatottságánál tapasztalható egyértelmű
növekedés, amely egyrészt a nyugdíj korhatár kitolásával van összefüggésben, másrészt az 50 éven
felüliek foglalkoztatásában történt javulás eredményezte.
(7.ábra)

(Forrás: KSH)

A város munkanélküliségi folyamatait leginkább a regisztrált álláskeresők számának és összetételének
alakulásával lehet jellemezni.
A munkanélküliség mértéke a településen a vizsgált periódusban 2004-ig folyamatosan csökkent,
majd hirtelen megugrott mintegy 200 fővel. 2006-ig csökkenés volt észrevehető, majd fokozatosan
ismét növekedett, ami betudható a 2008-as gazdasági válság hatásának. A regisztrált munkanélküliek
számának növekedése egészen 2011-ig tartott. 2012. és 2013-ban azonban ismételt csökkenés
figyelhető meg. A munkanélküliek száma a legutóbbi 2013. évi adatok szerint Kunhegyesen 608 fő.
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(8.ábra)

(Forrás: KSH)

3. Lakáshelyzet
2013-ban Kunhegyesen 3355 lakáscélú ingatlant tartottak számon. A megyében összesen 171 436
lakás van, ebből Kunhegyesen a teljes állomány alig 2%-a. A településen 1000 lakosra jutó lakások
száma 438,4 db volt, míg a járásban található átlag: 414,2.
Az alábbi táblázat bemutatja a lakásállomány lassú csökkenését, illetve a településre jellemző KSH
által ismert lakásállománnyal kapcsolatos főbb adatokat.
A településen a családi házas épületek a legjellemzőbbek, melyek döntő hányada magántulajdonban
van.
Lakásállomány adatai Kunhegyesen

(3.táblázat)

Év

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010

2011

2012

2013

Lakásállomány

3424

3417

3407

3404

3406

3400

3396

3391

3388

3395 3401

3401

3350

3355

Mutató megnevezése
1000 lakosra jutó lakások száma (db) - 2013
Épített lakások aránya (éves lakásállomány százalékában) - 2013
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (félkomfortos, komfort nélküli,
szükséglakás) (%) - 2011

Érték
438,4
0,27
22,7
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Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)
Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) - 2013
Száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma (fő) - 2013
Legalább 30 Mbps sávszélességre képes vezetékes internet-hozzáféréssel
rendelkező lakosság száma (fő) - 2013
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül - 2011
Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül - 2011
(Forrás: KSH)

98,4
24,7
68,5
62
25,1
8,2

4. Egészségügyi, szociális ellátások
Kunhegyes város egészségügyi ellátórendszere a város lakosainak egészségügyi alapellátását és
egészségügyi gyógyító-megelőző ellátását biztosítja. Az önkormányzat kötelező feladata az
egészségügyi alapellátás és az egészséges életmódhoz szükséges környezet biztosítása. Emellett
törekszik a betegségmegelőzéssel kapcsolatos felvilágosításra és az időskori gondozási tevékenység
kiszélesítésére. Szociális ellátórendszerén belül segíti a mozgásukban korlátozott és a krónikus
betegségben szenvedő lakosságot. Mindezek figyelembevételével az ágazat fejlesztése érdekében az
elkövetkező időszakban támogatni kell az egészségnövelő és felvilágosító programokat. Az
egészségnevelés és egészségfejlesztés célcsoportjainak kiemelten az óvodás és iskolás (általános és
középiskolás) korú gyermekek és fiatalok tekinthetők, hisz e korosztály egészségmagatartása
határozza meg döntő mértékben a jövő felnőtt lakosságának egészségi állapotát. A Jász-NagykunSzolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft. tüdőgondozást,
tüdőgyógyász szakfeladat ellátást, valamint fekvőbeteg ellátást, krónikus beteg ellátást, továbbá a
nőgyógyászati és onkológiai szakrendelést végez. Az Önkormányzat fenntartásában lévő ápolási
osztály maximális kihasználtsággal 30-35 fő folyamatosan működik.
Fontos megemlíteni, hogy városunkban az egészségügyi ellátás jónak mondható, négy háziorvos és
egy gyermekorvos látja el feladatát. Két gyógyszertár működik, azonban a hétvégi gyógyszertári
ügyelet nem megoldott a településünkön, ami sok nehézséget okoz mind a lakosság mind a turisták
számára.
A településhez legközelebbi kórház Karcagon, mintegy 30 km távolságra található. Kunhegyesen
mentőállomás és orvosi ügyelet érhető el.
A szociális ellátások rendszere Kunhegyesen is átalakult, a hatósági feladatok átkerültek a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatalához.
Kunhegyesen az önkormányzat kezelésében nem működik bentlakásos jellegű időseket ellátó
intézmény. A településen egy idősek otthona található a Sarepta Idősek Otthona, mely a Református
Egyház fenntartásában működő szociális intézmény és 49 embert lát el. A nappali intézmény
kihasználtsága kiváló, a városban található egy öregek napközi otthona, itt 4 fő foglalkozik a 89
ellátottal.

5. Oktatás, kultúra
Kunhegyesen 20 férőhelyes bölcsőde működik, mely fogadja a 3 évnél fiatalabb gyerekeket. Jelenleg
22 gyermek veszi igénybe a bölcsődei ellátást.
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A Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Kunhegyes Város, Tomajmonostora Község, Tiszaszentimre
Község, Tiszagyenda Község és Tiszaroff Község Önkormányzata fenntartásában működik négy
telephelyen, ahol az óvodások száma 313 fő volt 2013-ban, ami 50 fővel magasabb az előző évek
(2005-2012) gyermeklétszámához képest.
Kunhegyesen az általános iskolába járó gyerekek száma 2013-ban 599 fő volt és folyamatos
csökkenés tapasztalható a 2001-től viszonyítva, amikor is az általános iskolába 1031 gyermek járt. A
településen 2 általános iskola működik, a Református Általános Iskola, melynek fenntartója a
Református Egyházközség, illetve a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola, melynek fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el.
Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő)
(9.ábra)

(Forrás: KSH)

Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%)
(10.ábra)

(Forrás: KSH)
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Kunhegyes legnagyobb oktatási intézménye a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskola nappali képzésben gimnáziumi és szakközépiskolai
érettségit ad, majd a középiskola elvégzése után informatikai műszerész, szórakoztató technikai
műszerész, és vállalkozási ügyintéző végzettség is megszerezhető 2 év alatt. Az intézményben a
szakképzési évfolyamokon 15 szakképesítés megszerzésére van lehetőség. Az épülethez korszerű
konyha, tornaterem, sportpályák és számítástechnikai labor is kapcsolódik.
Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (a hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumok megfelelő
évfolyamaival együtt) (fő)
(11.ábra)

(Forrás: KSH)

Más településről bejáró középiskolai iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%)
(12.ábra)

(Forrás: KSH)
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6. Sport
Városunk mind szabadtéri, mind pedig tornatermi sportlétesítmény ellátottsága óriásit fejlődött az
elmúlt néhány évben. Ez kiváló színteret ad a fenti feladatok végrehajtására. Korszerű tornateremben
sportolhat, edzhet végre minden középiskolásunk. Az általános iskolai tornatermünk nemzetközi
színvonallal képviseli a várost, mely óriási távlatokat nyithat az iskolai testnevelés és diáksportban is.
A nemzetközi méretű teremlabdarúgó, futball, kosárlabda, röplabda, kézilabda, tollaslabda pályákkal
rendelkező komplexumban végre otthonra lelnek a kunhegyesi diáksport legnépszerűbb sportágai. A
helyi diákok mellett belső egyeztetés alapján tanórai és tanórán kívüli sportolási lehetőséget kell
biztosítani tiszagyendai és tiszaroffi tagintézményeink tanulóinak is.
A város jelentősebb sportlétesítménye a Városi sporttelep (amely a település Megye I. osztályú
futball csapattal rendelkezik), melynek részeként épület meg az új és akadálymentesített tornaterem,
mely az összes tagintézményhez kapcsolódik. A fiatalok sportolási lehetőségeinek növeléséért a
városban műfüves futballpálya került kialakításra villanyvilágítással, mely egész évben lehetőséget
nyújt sportolni vágyó emberek számára. Ez helyet adhat az eddig meglévő (Nagy Kun Kupa) és a
jövőbeni sportrendezvények megszervezéséhez.

7. Közlekedés
A megyeszékhely felől a 4-es és 34-es számú főútvonalról, Budapestről az M3-as autópályán
közlekedők a 33. és 34. számú útról, illetve a régió központjából, Debrecenből a 33 és 34 számú
főútvonalon keresztül juthatunk el Kunhegyesre.
A település térszerkezeti helyzetét a 4. sz. /E573/ Budapest – Debrecen – Nyíregyháza főút határozza
meg, erről az útról Fegyverneknél kell lehajtani a 34. sz. főútvonalra, melytől 18 km-re helyezkedik el.
A főútvonal áthalad a város belterületén, azt kettészelve folytatódik Tiszafüredig, ezzel megteremtve
az összeköttetést a Tisza-tavi térséggel.
A városban az autóbusz közlekedés megoldott, mivel Kisújszállásról és a megyeszékhelyről minden
nap, kb. 2 óránként indulnak menetrend szerinti autóbuszjáratok, azonban a közösségi közlekedés
megváltozott igényekhez igazodó fejlesztése indokolt.
Vasúti közlekedés igénybevételével is megközelíthető a város, Kisújszálláson halad keresztül a
Budapest – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony 100. sz. vasúti fővonal, mely a tervek szerint
nemzetközi törzshálózati fővonallá építendő ki. Budapest-Záhony vonalból leágazó 102-es számú
Kisújszállás – Kál - Kápolna normálnyomtávú vasútvonal halad keresztül Kunhegyesen. A
megyeszékhely elérése kicsivel több, mint egy órába telik, ami jónak mondható.
A település lakosainak többsége kerékpárral közlekedik. A 34-es főútvonal nagyszámú
gépjárműforgalma főleg a reggeli órákban – iskola- és munkakezdési időszakaszban – igen sok
balesetveszélyes helyzetet eredményez.
Vasúti összeköttetések
Vasúti közlekedés igénybevételével is megközelíthető a város, Kisújszálláson halad keresztül a
Budapest – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony 100. sz. vasúti fővonal, mely a tervek szerint
nemzetközi törzshálózati fővonallá építendő ki. Budapest-Záhony vonalból leágazó 102-es számú
Kisújszállás - Kál-Kápolna normálnyomtávú vasútvonal halad keresztül Kunhegyesen. A
megyeszékhely elérése kicsivel több, mint egy órába telik, ami jónak mondható. A szárnyvonalon 2-3
óránként járnak a vonatok, összesen 9 vonatpár. A város rakodóvágánnyal is rendelkezik a település
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északi részén található ipari övezetben, szükség esetén iparvágánnyá alakítható, ezzel növelve a
városba települő üzemek lehetőségeit.
Kerékpárút-törzshálózat
A település lakosainak többsége kerékpárral közlekedik. A 34-es főútvonal nagyszámú
gépjárműforgalma főleg a reggeli órákban – iskola- és munkakezdési időszakaszban – igen sok
balesetveszélyes helyzetet eredményez. A megnövekedett forgalom egyik szegmense a
nehézgépjárművek, ugyanis a 4-es számú főútvonal négynyomúsítása még nem történt meg teljesen.
Az esetleges további építési munkálatokhoz szükséges anyagok jelentős hányadát Kunhegyesen
keresztül szállítják a kivitelezők.
A megalapozó tanulmányok felhasználásával, a 34-es főközlekedési út Kunhegyest érintő szakaszára
engedélyszintű tervdokumentáció készült. A tervezett útvonal: Városháza – Rákóczi u. – Kunmadarasi
u. – Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvízű Fürdő, mintegy 2,81 km hosszon. A célterület a település
legforgalmasabb szakasza és egyben kerékpárosok által is használt főútja, ahol az elmúlt években
több súlyos kerékpáros baleset történt.
A fejlesztés eredményeként kerékpárral is biztonságosan elérhetőek lesznek a közigazgatási és
oktatási intézmények (Városháza, Általános Iskola, a Református Általános Iskola, Munkaügyi
Központ és Rendőrség), a munkahelyek (pl.: az építési vállalkozók, Gumijavító, Faragó Bt.), az
idegenforgalmi látnivalók, a boltok, játszóterek, közösségi színterek és a Kunhegyesi Városi Strand és
Gyógyvízű Fürdő.
A regionális kerékpár-úthálózatok Kunhegyes – Abádszalók, Kunhegyes – Tiszafüred, Kunhegyes –
Tiszagyenda, Kunhegyes - Kenderes vonatkozásában jelennek meg a településszerkezeti tervekben.
A Kunhegyeshez legközelebbi, az EUROVELO 11. számú európai kerékpárút törzshálózatba tartozó
kerékpárút a Tokaj-Szeged vonal, ebbe Tiszasülynél lehet becsatlakozni, majd onnan továbbhaladni
Szolnok, vagy a Tisza-tó irányába.

8. Infrastruktúra fejlettsége
Az alábbi adatok szemléltetik, hogy a település infrastruktúrája jónak mondható:
 Szennyvízhálózat hossza (m): 9 120
 A csatornahálózatba bekötött lakások száma: 343
 Keletkező szennyvíz napi mennyisége (m3/d): 300
 Szennyvíztisztító telep kapacitása (m3): 1 000
 Szennyvíztisztító telep kapacitáskihasználtsága (%): 50
 Ivóvízhálózat hossza (m): 66 000
 Ivóvízhálózatba bekötött lakások száma: 3 294
 Közkifolyók száma: 65
 Napi átlagos vízfelhasználás (m3/d): 940
 Gázelosztó vezeték (km): 40,66
 Csatlakozó vezeték (km): 20,31
 Lakossági gázfogyasztók 0-20 m3-ig (db): 2 207
 Alapdíjas gázfogyasztók 20 m3 alatt (db): 115
 Alapdíjas gázfogyasztók 20-100 m3-ig (db): 18
 Teljesítmény díjas gázfogyasztók 100-500 m3-ig (db): 3
 Üzemanyagtöltő állomás (db): 1
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PB gázcseretelepek (db): 10
TÜZÉP telepek (db): 2
Elektromos ellátás külterület (kV) 20
Elektromos ellátás belterület (kV) 1
Telefonellátás földkábeles rendszerű (km): 50
Telefonellátás légvezetékes rendszerű (km): 18
Telefonellátás alépítményben (km): 1,4
Telefonközpont ARF tip. kapacitása (vonal): 2 500
Telefonállomások száma: 2 300
Nyilvános telefonállomások száma: 20
Mobiltelefon átjátszó torony (db): 2
Kábeltelevízió rácsatlakozás (db): 1 000
Kábeltelevíziós társaságok száma: 2
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9. Kunhegyes város gazdasági helyzete
Kunhegyes gazdasági helyzetének bemutatásakor számos releváns körülményt kell figyelembe venni.
A valós helyzet feltárásához, és a fejlesztési irányok megtalálásához nélkülözhetetlen a térség
infrastruktúrájának, és humánerőforrásának vizsgálata is, mely nagyban meghatározza annak
gazdasági adottságait, lehetőségeit.
A Tiszafüredi Kistérség - amelybe Kunhegyes városa is tartozik - jelenleg egyike az ország 33
leghátrányosabb helyzetű kistérségének (LHH), komplex társadalmi és gazdasági mutató alapján
egyaránt a kistérségek legfejletlenebb hányadába sorolható (311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet
alapján). Jász-Nagykun-Szolnok megyében nincs több kistérség hasonlóan elmaradott helyzetben.
A 27/2013. (II.12.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 406. sora alapján Kunhegyes beletartozik a
szabadvállalkozási zónába.
Gazdaságföldrajzi elhelyezkedése speciálisnak mondható abból a szempontból, hogy nem közvetlenül
a Tisza-tó mellett fekszik, mely gazdasági adottságait is befolyásolja. A kormány a fejlesztési
elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új
energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta
meg. A fejlesztési irányok kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is. A város célja
gazdasági potenciáljának erősítése, a városban előállított hozzáadott érték és gazdasági teljesítmény
növelése és a helyben elérhető új munkahelyek létesítése. A város sajátossága a mezőgazdaság nagy
jelentősége, ezt mutatja a mezőgazdaságban és a hozzá kapcsolódó ágazatokban működő
vállalkozások viszonylag nagy száma. Elsősorban a mezőgazdasági művelést és állattartást segítő
takarmány és árutermelő és élelmiszer-feldolgozó ipar jellemzi. Valamint a növényi és állati
alapanyagokra alapozott élelmiszeripari és feldolgozóüzemek telepítése.

Gazdasági szervezetek
A városban az elmúlt évtizedben a működő vállalkozások száma jelentősen megemelkedett. 2007-ről
2008-ra 389-el nőtt a regisztrált vállalkozások száma.
Regisztrált vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal együtt, év
végén) (db) – Kunhegyes
(14.ábra)

(Forrás: KSH)
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A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma és összetétele:
(15.ábra)

(Forrás: KSH)

A pénzügyi szférában; az információ, kommunikáció; az egészségügyben; oktatásban; szállításban és
raktározásban érdekelt vállalkozások csak kis százalékban részesülnek a gazdasági ágak szerinti
megoszlásból. A településen leggyakoribbak a mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással és
kereskedelemmel foglalkozó cégek. A mezőgazdasági üzemi területek, főleg a város keleti részén
találhatók, a város külterületén, így a várost nem zavarják. A városban fontos szerepet tölt be a
Nagykun-Hús Kft, mely sertés és marhahúst dolgoz fel, valamint baromfit forgalmaz. A városban
található jelentősebb vállalkozás még a Hydrogép Kft, amely acélszerkezeti gép- és
felépítménygyártással foglalkozik, illetve a Kunság Népe Mezőgazdasági Zrt, melynek fő területe a
növénytermesztés, állattenyésztés és mezőgazdasági szolgáltatás.
A városban működő jelentősebb gazdasági szervezetek
4 ÉK Bt

A.G.K. Kft.

Biznisz-Fer-Center
Kft.
Gönczi és Fia Kft.

BOSH
Autószervíz
HYDROGÉP Kft.

Agromix 2002
Kft.
Dienes
Építés
Iroda Kft.
Kunhegyesi
Építők Kft.

Malom-Bau Kft.

(4. táblázat)
ASV-Plast Kft.

Electronic
Faragó Bt.
Control Kft.
Kunság
Népe Műszaki Kisáruház
Mezőgazdasági
Zrt.
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NAGYKUN HÚS Kft.

Nász és Társa Rózsa és Társa Szabó és Fia Kft.
Bt.
Nyomdaipari
Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.
Temetkezés Kovács TIKSZ
Bt. Tradíció Bútor Vikilock
Kft.
Bt.
Gumiszervíz
Kft.
fióktelepe

Televény Könnyűipari
Szociális Szövetkezet

Zubor
Árnyékolástechnikai
Kft.

(Forrás: Kunhegyesi Nagykun Kalendárium 2015)
Az iparűzési adó az önkormányzat adatai szerint, 2013-ban 103.582 eFt volt. A városban 402 olyan
vállalkozás volt, amelyek iparűzési adófizetésre kötelezettek. 2006-tól 2009-ig emelkedő, majd 2010re csökkenő tendenciát mutat.
Egy lakosra jutó iparűzési adó (1000 Ft) - 2010-ig
(16.ábra)

(Forrás: KSH)

Az ábrából jól látható, hogy a kunhegyesi érték a Kunhegyesi járás értékét ugyan meghaladja,
azonban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei járások és az országos értékéhez képest jelentősen elmarad.
Az 5 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás a településen az elmúlt évek tükrében:
- Kunság Népe Mezőgazdasági Zrt.
- Hydrogép Kft.
- Videoton Holding Zrt.
- Gönczi és Fia Kft.
- Nagykun - Hús Kft.
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10. Foglalkoztatási, jövedelmi helyzet
A jövedelmi helyzet szorosan összefügg a foglalkoztatottsággal. A legtöbb jövedelem a városban
főállásból származik. A lakosság jövedelmi viszonyait alapvetően az adózással kapcsolatos adatok
segítségével lehet leírni. Az alábbi mutatókból láthatóak, hogy a száz lakosra jutó adófizetők száma a
városban 43,2 míg ez a mutató Magyarországi viszonylatban 43,5 a Kunhegyesi járásban 38,9 a 2012.
évi adatok viszonylatában.
(17.ábra)

Száz lakosra jutó adófizetők száma (fő)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2000

2005

2010

2012

Magyarország

42,1

41,8

43,5

43,5

Kunhegyes járás

31,6

29,5

36,4

38,9

Jász-Nagykun-Szolnok megyei
járásközpontok

43,5

43,3

44,7

45,3

36

35,7

40,6

43,2

Kunhegyes

(Forrás: KSH)

Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem tekintetében a mutatók hasonló képet mutatnak a KSH
adatai alapján, hiszen csak a járási értékekhez viszonyítva van kedvezőbb helyzetben a város. A JászNagykun-Szolnok megyei járásközpontok átlagához és az országos értékekhez viszonyítva is
Kunhegyes kedvezőtlenebb helyzetben van. Míg 2012-ben Magyarországon az egy lakosra jutó nettó
jövedelem 680.195 Ft, addig ez az érték Kunhegyesen 463.132 Ft volt. Amennyiben az elmúlt évek
értékeit vizsgáljuk, akkor megállapítható kedvező változás az arányok tekintetében. Amíg 2000-ről
2012-re a magyarországi egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 2,5 szeresére emelkedett, addig ez
az arány Kunhegyes esetében 2,7.
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(18.ábra)

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-

2000

2005

2010

2012

Magyarország

265 456

475 169

647 827

680 195

Kunhegyesi járás

136 339

251 731

387 893

375 761

Jász-Nagykun-Szolnok megyei
járásközpontok

265 080

474 840

649 780

665 001

Kunhegyes

168 008

323 633

468 398

463 132
(Forrás: KSH)

A jövedelmi helyzet tekintetében érdemes vizsgálni azt is, hogy a lakosság összetételéből hányan
rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel, illetve hogy a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők iskolai végzettsége hogyan alakult az elmúlt években.
Kunhegyes a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
mutató esetében csak a Kunhegyesi járás van kedvezőbb helyzetben, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
járásközpontok átlagához viszonyítva 7,5 %-kal, a Magyarországi értékhez viszonyítva pedig 13,6%-kal
kedvezőtlenebben alakult az átlag érték 2011-ben. A 2001-ben mért értékekhez képest Kunhegyes
9,9%-os javulást ért el.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők közül azok, akik rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkeznek mutató esetében 2001-hez képest jelentős javulás figyelhető
meg. Amíg 2001-ben Kunhegyes város vonatkozásában az érték 36,3%-volt, addig ez az érték 2011-re
22,5%-ra csökkent.
(19.ábra)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 éves) belül
70,0

63,3
56,5

60,0
50,0
40,0

53,7
46,6

43,6
39,1

36,9
33,0

30,0
20,0
10,0
2001
Magyarország

Kunhegyesi járás

2011
Jász-Nagykun-Szolnok megyei járásközpontok

Kunhegyes

(Forrás: KSH)
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(20.ábra)

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
47,7%
36,3%
25,0%

34,7%

26,2%

22,5%
15,6%

14,7%

2001

2011

Magyarország

Kunhegyesi járás

Jász-Nagykun-Szolnok megyei járásközpontok

Kunhegyes

(Forrás: KSH)

11. Turizmus
A kistérség idegenforgalmi fő vonzerejét a Tisza-folyó és a Tisza-tó fürdési, horgászati és egyéb vízi
sportolási lehetőségeivel, a termálkincs és különböző rendezvények adják. A Hortobágy közelsége és
hozzá kapcsolódó természetjáró túrizmus erősíti a térség vonzerejét. Attraktív a természeti környezet
szépsége, melyet az ideérkező kikapcsolódni, kirándulni, pihenni vágyó turisták élveznek. A kistérség
meghatározó szerkezeti eleme a Tisza-tó. A tó 30 évvel ezelőtti duzzasztásos létrehozásával máig
tartó átalakuláson megy át, melynek hatására egy új térszerkezeti egység, egy új kistáj jött létre.
Napjainkra a térség karakteres jegyei már egyre inkább kimutathatóak, és szervező ereje is
meghatározó. Az új természeti képződmény turisztikai hozadéka a kistérség településeire
mindenképpen pozitívan hat. Az utóbbi évtizedben a hanyatló mezőgazdaság mellett a turizmus vált
a kistérség meghatározó gazdasági tevékenységévé. A turizmus fontosságát bizonyítja a terület
kiemelt üdülőkörzetté nyilvánítása. A kistérség városainak néhány turisztikai mutatóját az alábbi
táblázatban hasonlítottuk össze.
(5.táblázat)
Város
Kunhegyes

Abádszalók

Mutató
Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma
(kereskedelemi és magánszállásadás) (db)
Vendégek száma összesen
Vendégéjszakák száma
Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma
(kereskedelemi és magánszállásadás) (db)
Vendégek száma összesen

2000

2005

2010

2013

327

106

77

93

2951
10311

1652
4705

201
835

266
1007

3197

3300

5909

2959

13989

17967

10192

9048
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Vendégéjszakák száma
Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma
(kereskedelemi és magánszállásadás) (db)
Vendégek száma összesen
Vendégéjszakák száma

Tiszafüred

36639

44997

27116

20824

3203

2658

3405

3886

10537
50324

13930
50168

23143
62207

31000
74646

(Forrás: KSH)

Kunhegyes esetében mindhárom mutató nagymértékben esett vissza. Bár a 2013. évi érték már a
2010. évihez képest pozitív változást mutat, mégis a 2000. évben felmért adatokhoz képest még
jelentősen elmarad.
Ez a nagy visszaesés annak tükrében meglepő, hogy a kistérség többi városa bizonyos mutatókban
javult ugyanezek adatok alapján. De semmi esetre sem volt olyan mértékű aránycsökkenés, mint
Kunhegyesnél. Ennek oka minden bizonnyal a Tisza-tó közelségében keresendő.
Kunhegyesen az egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák számát tekintve elmondható, hogy a 2010.
évi mélypont után előrelépés tapasztalható, azonban a 2013. évi 10,8 db még jelentősen elmarad a
2005. évi 44,4 db-tól. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei járásközpontok és az országosan felmért
értékektől a városban mért értékek a vizsgált időszakban folyamatosan alul maradtak.

Egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db)
(21.ábra)

(Forrás: KSH)
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Kiskereskedelem, vendéglátás
Ezer lakosra jutó kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) (db)
(22.ábra)

(Forrás: KSH)

12. Vagyoni helyezet, likviditás
Vagyoni helyzet: Az Önkormányzat vagyona a 2013. évi záró mérleg alapján 1.058.910 eFt.
Az önkormányzat vagyonszerkezete a 2013. évi vagyonkimutatás alapján:
(6.táblázat)
Vagyonelem megnevezése

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető,
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)

Ingatlan
db száma

nem

551

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott
törvény alapján: 6
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)
helyi rendelet
alapján: 51
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és
megterhelhető)

89

Az összes
vagyonból
a vagyon
részaránya
1.434 665 e Ft
20 535 e Ft
1 462 323 e Ft

897 300 e Ft

(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás)
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- Forgalomképtelen törzsvagyon:
Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott vagyonelemek továbbá az Önkormányzat
vagyonáról szóló 13/2012. (IV.05.) önkormányzati rendeletben meghatározott vagyon.
- Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak: a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (5)-(9) bekezdésében meghatározott vagyonelemek, továbbá az
Önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV.05.) önkormányzati rendeletben meghatározott
vagyon.
- Egyéb, forgalomképes vagyon (üzleti vagyon):
Egyéb, forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyontárgyak: többek között beépítetlen területek,
termőföldek (szántó, legelő, gyep), társasházi lakások (bérlakások), mindaz a vagyontárgy, amely nem
tartozik a törzsvagyon körébe.
(7.táblázat)

Vagyonelem megnevezése
Immateriális javak
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű
jogok
Gépek, berendezések, járművek

Az összes vagyonból
a vagyon részaránya
(eFt)
34933
3856111
323025

(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás)

Likviditási helyzet
Az Önkormányzat likviditási helyzetét az elmúlt 3 évben az alábbiak jellemezték:
(8.táblázat)
Év

Bevétel
(eFt)

Kiadás
(eFt)

2011

2.250.582

2.216.844

Beruházás
(eFt)
580.041

2012
2.117.289
1.939.875
103.149
2013
2.320.460
2.192.337
62.269
(Forrás: 16/2012 (IV.25.); 7/2013. (IV.30); 4/2014. (IV.30) önkormányzati rendeletek)

Hitel
tőketörlesztések,
kötvény
visszavásárlások
(eFt)
123.976
156.027
318.194
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Kiadások:

(9.táblázat)

Megnevezés

A kiadások összege (eFt)
2011

2012

2013

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Pénzeszköz átadások
Támogatásértékű kiadások
Pénzügyi befektetések kiadásai
Felújítási kiadás
Beruházási kiadás
Nyújtott kölcsönök
Hitel tőketörlesztések, kötvény visszavásárlások
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

595.719
154.632
401.891
3.725
52.435
13.413
88.827
580.041
5.121
123.976
- 47.012

707.445
157.194
451.332
3.892
73.002
27.076
253.224
839
103.149
751
156.027
5.944

581.391
107.980
762.999
181.823
53.731
67.700
38
43.331
62.269

Kiadások összesen

2.216.844

1.939.875

318.194
12.881
2.192.337

(Forrás: 16/2012 (IV.25.); 7/2013. (IV.30); 4/2014. (IV.30) önkormányzati rendeletek)

Bevételek:

(10.táblázat)
A bevételek összege (eFt)

Megnevezés

2011

2012

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
416.410
435.315
Intézményi működési bevételek
86.719
81.808
Közhatalmi bevételek
2.473
Önkormányzat költségvetési támogatása
816.405
Támogatásértékű bevételek
767.826
612.369
Felhalmozási célú bevételek
8.888
11.023
Átvett pénzeszközök
1.783
388
Maradvány igénybe vétele
182.566
42.719
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
- 3.012
2.011
Finanszírozási műveletek bevételei
112.723
Bevételek összesen
2.250.582
2.117.289
(Forrás: 16/2012 (IV.25.); 7/2013. (IV.30); 4/2014. (IV.30) önkormányzati rendeletek)

2013
104.138
137.463
1.009.998
648.072
3.702
30.050
389.239
- 2.202
2.320.460

13. Megvalósult, folyamatban lévő és tervezett jelentősebb projektek
Megvalósult és fenntartási időszakba lépett jelentősebb projektek
(11.táblázat)
A pályázat címe

Igényelt
Támogatás
Önerő
támogatás
forrása
(e Ft)
(e Ft)

Kapott
Tényleges Megvalósított
támogatás
önerő
beruházási
(e Ft)
(e Ft)
költség (e Ft)
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ÉAOP-4.1.1/2F Kunhegyesi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Szakiskola és Mikrotérségi társulás új
tornatermének építése, feladat-ellátási
helyeinek felújítása, bővítése.
Abádszalók- Kunhegyes szennyvízelvezető
rendszerének kiépítése és új szennyvíztelep
kialakítása KEOP 1.2.0
I. Forduló

ÉAOP

437

22

415

22

437

KEOP

46 920

7 820

46 920

7 820

54 740

Szabadságtér revitalizációja I. ütem

ÉAOP

47 495

5 277

47 495

5 277

52 772

Szabadságtér revitalizációja II.
JÁSZKUN KAPITÁNY Tematikus útvonalkonzorciumi tagként
Könyvtári pályázat: 2010. Érdekeltségnövelő

ÉAOP

44 938

4 419

40 519

4 419

44 938

ÉAOP

3 564

60

3 564

60

3 624

93

0

93

0

93

Intézményi
közművelőd
ési társ.

735

1 180

735

1 180

1 915

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése-társulás
pályázata

ÉARFT

48 531

4 732

43 799

4 732

48 531

Utólagos akadálymentesítés a Kunhegyesi
Általános Iskola Tiszaroffi Tagintézményében

ÉARFT

9 923

1 102

9 923

1 102

11 025

"ESZ-KÖZ-CÉL 2009." LEKI

ÉARTF

19 970

1 051

19 970

1 051

21 021

TÁMOP - 3.1.4/08. Kompetencia alapú oktatás

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
2010

TÁMOP

86 000

0

86 000

0

86 000

LHH útfelújítás-Gyepszél utca, Árpád krt.

ÉAOP

94 480

9 344

83 513

8 260

91 772

Közösségi Közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi
Kistérség Településein

ÉAOP

216

11

202

11

213

Funkció bővítő település fejlesztés Kunhegyes
városban

ÉAOP

250 859

57 337

233 789

57 337

291 126

TEKI-2009 Településrendezési terv pályázat

ÉARTF

5 000

1 875

5 000

1 875

6 875

KEOP

65 860

0

65 860

0

65 860

ÉAOP

637 000

0

637 000

0

637 000

MVH

2 581

548

2 295

295

2 000

TIOP

4 626

0

4 626

0

4 626

JNSZK
Közoktatási
Fejl.
Közalapítvány

599

0

599

0

599

TIOP

23 000

0

23

0

23 000

TÁMOP

4 158

0

4 158

0

4 158

KVVM

3 937

438

3 937

438

4 375

ÖM

11 840

1 315

5 060

565

5 625

KEOP 2.3.0. pályázat - hulladéklerakók
rekultivációja
Vásárhelyi Terv fejlesztéséhez kapcsolódó bel és
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében I. ütem
Leader rendezvény pályázat (Mihály Napi
Sokadalom) 2010
TIOP.1.2.3-08/1-2008 Könyvtár infrastruktúra
fejlesztése
Taneszköz fejlesztési pályázat
A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése
Kunhegyesen.
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009 Könyvtári szakmai
programok
Holtágak rehabilitációja
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény
Tomajmonostorai Tagóvoda infrastruktúrális
fejlesztése
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Megyei Parlagfű-mentesítési Alap 2010.évi
pályázata
Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis
fejlesztés I. ütem
Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis
fejlesztés I. ütem – EU önerő alap támogatás
Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis
fejlesztés II. ütem – EU önerő alap támogatás
A társult formában működtetett, kötelező
önkormányzati feladatokat ellátó intézmények
fejlesztésére, felújítására
Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5
felhívás alapján
BM/12313-3/2011 - Startmunka mintaprogram
(mezőgazdasági projekt)
BM/12313-2/2011 - Startmunka mintaprogram
(mezőgazdasági projekt)
5364-6/2013-1617 - Startmunka mintaprogram
(hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás9
5186-6/2013-1617 - Startmunka mintaprogram
(illegális hulladéklerakók felszámolás)
4971-6/2013-1617 - Startmunka mintaprogram
(mezőgazdasági program)
JN-4M/01/17771-6/2013 - Startmunka
mintaprogram 8hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)
JN-04M/01/17886-6/2013 - Startmunka
mintaprogram (hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)
JN-04M/01/2723-8/2014 - Kistérségi
startmunka mintaprogram (mezőgazdasági
programelem)
JN-04M/01/2725-9/2014 - Kistérségi
startmunka mintaprogram (téli és egyéb
értékteremtő közfoglalkoztatási programelem)
JN-04M/01/14105-7/2014 - Kistérségi
startmunka mintaprogram (Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási programelem)
JN-04M/01/17279-7/2014 - Kistérségi
startmunka mintaprogram (Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási programelem)
JN-04M/01/14714-7/2014 - Kistérségi
startmunka mintaprogram (Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási programelem)
JN-04M/01/18520-8/2014 - Kistérségi
startmunka mintaprogram (Közúthálózat
programelem)
JN-04M/01/18521-8/2014 - Kistérségi
startmunka mintaprogram (Illegális
hulladéklerakó helyek felszámolása
programelem)
JN-04M/01/19311-7/2014 - Kistérségi
startmunka mintaprogram (Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási programelem)

JNSZM
Önkormányzat

438

109

197

65

262

KEOP

41 565

7 335

41 565

7 335

48 900

BM

7 335

0

7 335

0

7 335

BM

30 368

0

30 368

0

30 368

BM

26 557

0

26 557

0

26 557

ÁROP

21 989

0

21 989

0

21 989

BM

22 308

0

22 308

0

22 308

BM

23 001

0

23 001

0

23 001

BM

20 536

0

20 536

0

20 536

BM

146 283

0

146 283

0

146 283

BM

221 4034

0

221 4034

0

221 4034

BM

11 508

0

11 508

0

11 508

BM

107 167

0

107 167

0

107 167

BM

189 372

0

189 372

0

189 372

BM

27 194

0

27 194

0

27 194

BM

44 294

0

44 294

0

44 294

BM

10 414

0

10 414

0

10 414

BM

40 008

0

40 008

0

40 008

BM

42 280

0

42 280

0

42 280

BM

42 373

0

42 373

0

42 373

BM

9 776

0

9 776

0

9 776
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Folyamatban lévő jelentősebb Európai Uniós projektek
(12.táblázat)
A pályázat címe

Abádszalók- Kunhegyes
szennyvízelvezető rendszerének
kiépítése és új szennyvíztelep
kialakítása KEOP 1.2.0
II. Forduló
Vásárhelyi Terv fejlesztéséhez
kapcsolódó bel és csapadékvíz
rendezés Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében II. forduló
Útravaló a kreatív jövőbe
„Óvodafejlesztés Kunhegyes
Város Óvodai Intézményében”
Szervezetfejlesztés
Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5
felhívás alapján
„Kunhegyesi Központi Orvosi
Rendelő felújítása”
Kunhegyes vízminőség- javítás
és vízbázis fejlesztés II. ütem

Támogató

Igényelt
támogatás
(e Ft)

Önerő
(e Ft)

Kapott
támogatás
(e Ft)

Tényleges
önerő
(e Ft)

Megvalósuló
beruházási
költség (e Ft)

KEOP

3 297 427

173 576

3 297 427

173 576

3 471 427

KEOP

2 491 362

0

2 491 362

0

2 491 362

TÁMOP

28 456

0

28 456

0

28 456

TÁMOP

43 921

0

43 921

0

43 921

ÁROP

21 989

0

21 989

0

21 989

ÉAOP

59 428

0

59 428

0

59 428

KEOP

255 880

30 368

249 930

29 662

279 592

Tervezett jelentősebb Európai Uniós projektek
(13.táblázat)
A pályázat címe

Iparterület kialakítása II.
A „Holt Kakat rehabilitációja” – központi belvízelvezető
felújítása, vizes élőhely, - és turisztikai attrakció
kialakítása, ökológiai vízpótlás
Bölcsőde felújítása
Óvodák felújítása
Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálása és bővítése
összevontan
Közösségi közlekedés (buszöblök) fejlesztése
Közösségi rendezvénytér kialakítása
Kerékpárút létesítése
Utcafásítás
Fürdőfejlesztés
Művelődési Ház felújítása
Szélmalom felújítása
További közösségi tér kialakítása
Parkolók kialakítása

Igényelt
támogatás
(e Ft)

Önerő
(e Ft)

Megvalósítandó
beruházási költség (e Ft)

200 000

200 000

400 000

998 700

0

998 700

150 000

0

150 000

285 000

0

285 000

100 000

0

100 000

15 000
50 000
50 000
50 000
400 000
200 000
100 000
50 000
20 000

0
0
0

15 000
50 000
50 000
50 000
400 000
200 000
100 000
50 000
20 000

0
0
0
0
0
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IV. SWOT – ANALÍZIS
A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük Kunhegyes városának életképességét, illetve feltérképezhetjük
mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból.
A térség helyzetelemzéséből származó információk stratégiai szemléletű, rendszerezett összegzését
tartalmazza a SWOT-analízis:
Erősség
 kiváló
mezőgazdasági
adottságok
és
hagyományok
 helyben elérhető agrár képzés
 híradástechnikai
gyártási
tapasztalattal
rendelkező munkaerő
 befektetők letelepedéséhez rendelkezésre álló
zöldmezős és barnamezős területek (kiépített
infrastruktúra)
 termálvízkincs, működő termál kút
 megújult településközpont és strandfürdő
 közlekedési csomópont 34-es számú közúton,
 vasúti kapcsolat
 stabil önkormányzati gazdálkodás

Lehetőség
 az
önkormányzat
vállalkozásbarát
városfejlesztési politikájának erősítése, pl.
vállalkozásösztönzési alap létrehozása
 az agrártermeléshez kötődő beszállítói
kapcsolatok
erősítése,
a
diverzifikált
mezőgazdasági termelés feltételrendszerének
kialakítása
 munkaerő-mobilitást segítő közép- és
felsőfokú
szakemberképzés
erősítése
termálvíz-készlet
hasznosítása,
a
gyógyturizmus fejlesztése
 geotermikus
és
egyéb
megújuló
energiaforrások gazdasági hasznosítása
 turisztikai vonzerők, különösen a strandfürdő
és környezetének fejlesztése
 a város erőteljesebb ösztönző szerepe a
támogatások,
fejlesztési
lehetőségek
kiaknázásában

Gyengeség
 minőségi szálláshelyek hiánya
 alacsony vállalkozói aktivitás
 Kunhegyes térségi kapcsolataiban fontos
autópálya messzesége, hiánya
 alacsony kihasználtsággal üzemelő vasúti
szárnyvonal (Kisújszállás-Kál-Kápolna)
 országos átlagnál magasabb munkanélküliség,
kedvezőtlen strukturális összetétel (alacsony
képzettségűek magas aránya, kevés idegen
nyelvet beszélő szakember)
 munkanélküliek magas száma
 munkalehetőségek hiányában a képzett, fiatal
munkaerő elvándorlása
 elöregedő társadalom
 az exportképes, magas feldolgozottságú, jó
minőségű agrár- és ipari termékek alacsony
aránya, nagy élőmunka igényű feldolgozó
üzemek hiánya
Veszély
 befektetők érdektelensége Kunhegyes, mint
befektetési helyszín iránt
 állandósult magas munkanélküliség miatt
növekvő elszegényedés, gyenge vásárlóerő és
alulfejlett kiskereskedelem
 szélsőséges éghajlati jelenségek, az országos
átlagnál szárazabb, kontinentális éghajlat,
aszály veszély
 a személy- és áruforgalom további csökkenése,
a vasúti mellékvonal megszűntetése
 az életminőséget javító közcélú infrastrukturális
fejlesztések késése
 korlátozott munkalehetőségek és a kedvezőtlen
jövedelmi viszonyok miatt bekövetkező intenzív
elvándorlás
 általános tőkehiány a KKV-k körében, a nem
vonzó hitelek akadályozzák a versenyképesség
javulását
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V. FEJLESZTÉSI PROGRAM
A településfejlesztési vonatkozású döntések nemcsak az önkormányzat tevékenységére irányadók,
hanem az egész város fejlődésére jelentős befolyást gyakorolnak. A döntések meghozatala, és
végrehajtása a város, mint vonatkoztatási rendszer fenntarthatóságát, lakói jólétének növelését
segíti. A fenntarthatóság pedig nem elvi kérdés, hanem állandó gondoskodást igénylő feladat az
óvodák, iskolák működtetése, az ivóvízellátás, az utak javítása, a város takarítása, a lakosság
művelése, egészségének biztosítása. Mindezek azt indokolják, hogy a fenntarthatóság a
városfejlesztési döntések meghozatalakor a legalapvetőbb kritérium lesz.

1.

A város hosszú távú jövőképe

Kunhegyes jövőképe az alábbi mondattal került összefoglalásra:
Kunhegyes váljék olyan mikro-térségi központtá, amely gazdasága elegendő számú, stabil
munkahelyet biztosíthat a helybeli és környező kistelepülések lakossága számára és turisztikai
szempontból vonzó képet mutat.
A fejlesztés alapcélja kettős:
- Törekedni kell arra, hogy a város a lehető legteljesebb mértékben feltárja és kihasználja az
adottságaiban rejlő lehetőségeket, minél szélesebb talajt biztosítva a jövedelemszerzésre, és ezt tegye úgy, hogy az épített, természeti és táji környezeti értékek fenntartható módon
kerüljenek felhasználásra.
-

Kunhegyes olyan várossá váljon, amely hosszú távon megerősíti a kistérségben betöltött
szerepét, a versenyképes gazdaság és minőségi életkörülmények feltételét megteremtve,
tudatosan és fenntartható módon javítson a természeti és az épített környezet minőségén.

A város számára jelentős kihívást jelent, hogy megtalálja azokat a lehetőségeket, amelyek a XXI.
század elején új dinamikát adhatnak fejlődésének. Ez csak akkor lesz lehetséges, ha a város
optimálisan, a közös érdekekből kiindulva együttműködik a közszféra többi szereplőjével, a
lakossággal, a piaci szereplőkkel.
A jövőkép elérése érdekében egyszerre szükséges a város működésének, gazdaságának, termelő
infrastruktúrájának és (köz)szolgáltatásainak hatékonyságelvű fejlesztése, valamint a városban és
környékén élő lakosság életminőségének emelése – ebbe kiemelten beleértve a leszakadó társadalmi
rétegek helyzetének javítását is. Azt kell tehát elérni, hogy a gazdasági potenciál növekedésével, a
mikro-térségi decentrum - és híd szerepkör erősödésével párhuzamosan a város élhető, lakható,
szolidáris hely maradjon.
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2. Átfogó cél
A jövőképben megfogalmazottak továbbgondolásával három stratégiai cél került kijelölésre:
1. Kunhegyes mikro-térségi centrum szerepének erősítése, településközi kapcsolatainak
élénkítése.
2. A helyi gazdasági hagyományokra és adottságokra, valamint a kulturális és táji örökségre
alapozó, rugalmas és versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása.
3. „Élhető” város megteremtése a helyi közösségek szerepének növelésével és fenntartható
település-fejlesztési akciókkal.
Számos, elsősorban mezőgazdaságban, iparban, szolgáltató szektorban tevékenykedő, mára már
jelentős foglalkoztatást magáénak tudható mikro- és kisvállalkozás működik Kunhegyesen,
amelyeknek lehetőséget kell biztosítani a további fejlődésre elsősorban az üzleti- környezet,
szolgáltatások javításával.
Nem kevésbé fontos a tradíciók megőrzése, a kedvező társadalmi folyamatok felerősítése és a
negatív tendenciák megfordítása: a város lakói számára minőségi életkörülményeket kell biztosítani
annak érdekében, hogy a képzett munkaerő elvándorlása megszűnjön, az elöregedés lassuljon, és
kialakuljon, megerősödjön a kunhegyesi identitás.
A gazdasági fejlesztések egyik alapja az, ha a város hosszú távon megteremti és javítja a kis és
középvállalkozások megtelepedéséhez és megerősödéséhez szükséges feltételeket és gazdasági
környezetet. Ez jelenti a fejlett vállalkozói infrastruktúra kiépítését, valamint a szakképzésre és a
gazdaság igényeire épülő humánerőforrás-fejlesztést, ami gazdasági diverzifikációval támogatásával
párosulva sikeres stratégiává válhat.
Kunhegyes térségi szerepkörének erősítésére azokon a területeken célszerű törekedni, ahol más
hasonló településekkel összehasonlítva a város komparatív előnyöket tud felmutatni. A térségi
funkciók erősítésében szerepet játszhat a város külső elérhetőségének javítása is.
A minőségi életkörülmények biztosítása érdekében fontos, hogy a város működése és fejlesztése
során maximálisan vegyük figyelembe a természeti értékek megőrzését, a környezeti állapot
javítását, valamint az épített környezet és a városszerkezet funkcionálisan tervezett és megalapozott
fejlesztését. Ennek keretében kiemelt figyelmet kell fordítani a lakhatási feltételek átfogó és
stratégiai javítására. Az életminőség javításához a belső közlekedési rendszer környezetbarát
fejlesztése és a városi közterületek emberbarát rehabilitációja is hozzá tartozik. A helyi kultúrához és
közművelődéshez kapcsolódó változatos lehetőségek nemcsak Kunhegyes lakosságát szolgálják ki,
hanem részét képezik a város turisztikai kínálatának is.

3. Fejlesztések, kitűzött feladatok 2014-2020-as programozási időszak tekintetében
3.1. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014F-2020. évekre az alábbi feladatokat
és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:
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a) Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
 A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek
aránya magasabb az országos átlagnál.
 A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális
kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
b) A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat
 Az önkormányzat továbbra is átad a munkahelyteremtéshez épületeket a vállalkozóknak a
lehetőségek függvényében.
 A fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat.
 Segíti a helyi gazdaság megerősödését, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési
lehetőséget teremtsen, ehhez igyekszik kedvező infrastrukturális hátteret kiépíteni.
 A város a 17 ha területű mini ipari parkot továbbra is 1 Ft/m2 áron adja a vállalkozóknak, akik
munkahelyeket teremtenek.
 A közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a
közfoglalkoztatottak munkába állításával.
 A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat megvizsgálja a közmunkások
foglalkoztatásának lehetőségeit, kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási
előnyeit.
 Rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatallal, közvetlenül és intézményein keresztül is.
 A helyi iparűzési adó mértékét szinten tartja.
c) Közmunkások foglalkoztatása
A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje
munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi
feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú
feladatokat.

3.2. Helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés
a) Fejlett vállalkozói infrastruktúra kiépítése, a stabil gazdasági struktúra megteremtése
 A mezőgazdasági, ipari-gazdasági fejlesztés terén a helyben történő magasabb feldolgozottságú
és hozzáadott értékű termékek előállítását kell szorgalmazni, illetve kisvállalkozói, beszállítói
ipart is célszerű ösztönözni mind a régió és megyeközpontban megtelepedett nagyvállalatokhoz,
mint a helyben megtelepedettekhez.
 A települést vonzóvá kell tenni tőkeerős nagyvállalatok megtelepedéséhez, ezek feltételeit
terület előkészítéssel meg kell teremteni.
 A nagyvállalkozások mellett azonban ösztönözni kell a város területén működő, vagy idetelepülő
kis- és középvállalkozásokat megfelelő infrastruktúrafejlesztéssel.
 A városban hagyományokkal rendelkező ipari tevékenység (elsősorban fém-, fa - és
híradástechnikai iparágak) fejlesztése.
 Elő kell segíteni az alapfokú ellátáson felül bővíteni és letelepedni kívánó kereskedelmi
egységeket, a beruházás céljára szükség esetén területbiztosítással.
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b) Korszerű, a gazdaság igényeihez illeszkedő humánerőforrás fejlesztés
 A közoktatás színvonala Kunhegyesen jónak értékelhető. Néhány speciális területen (pl.
számítástechnikai és idegen nyelvi oktatás) indokolt a fejlesztés.
 A településen működik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium. A gimnáziumi képzés keretében fontos a minőség – differenciált
lehetőségeket és speciális szakmai elképzeléseket is figyelembe vevő – további javítása.
 A szakképzés terén átalakításokat szükséges végrehajtani a munkaerő-piaci igények figyelembe
vételével.
 A városban kihelyezett felsőoktatási intézmény nem működik, ezen célszerű lenne változtatni,
hogy növelje a város az iskolázottság mértékét, valamint az ide betelepülni vágyó
vállalkozásoknak könnyebb legyen a szakemberek toborzása.
 Esetleges duális képzés bevezetése.
c) A vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása
A város önkormányzatának mindent meg kell tennie azért, hogy a Videoton tulajdonában lévő
üzemben újra munkahelyek legyenek!
 Lehetőséget kell biztosítani a multinacionális termelő- szolgáltatóüzemek és kereskedelmi
egységek betelepülésére a mini ipari parkba.
 A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani és
aktualizálni az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások
mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük.
 Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak.

3.3.

Kommunális feladatok

a) Közlekedés
 Kunhegyes és a Tiszafüred közötti 34 sz. közút 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő
megerősítése.
 3403 j. Kunhegyes – Karcag közötti földút kiépítése: 18,9 km hosszú, 6 m széles, két-forgalmi
sávos összekötőút megépítése.
 34-es számú főútvonal elkerülő szakaszának megépítését szorgalmazni kell.
 A meglévő önkormányzati tulajdonú utak állapotát fenn kell tartani.
 A parkolás kérdésével a városközpontban szükséges foglalkozni.
 A vasúti közlekedés fenntartása és megmaradása elsődleges prioritás.
 A gyűjtőút-hálózat új elemeinek kialakítása, mely részben a meglévő országos mellékút-hálózat
átminősítésével, részben meglévő utcák korszerűsítésével és új útszakaszok kiépítésével
alakítandók ki.
 A belvárosba koncentrálódott közintézmények parkolási igényeinek kielégítésére az előírásoknak
megfelelő darabszámú parkolóhelyek kialakítása (új beépítések saját területeiken, illetve a
meglévő úthálózaton, akár leállósávok kijelölésével.
 A kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése (kerékpárutak, illetve kerékpársávok,
kerékpártárolók kiépítése).
 Az autóbusz-megállóhelyek folyamatos karbantartása.
 Biztonságos közlekedés megteremtése (három külterületi vasúti átjáró átépítése).
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3.4. Lakáshelyzet
 Feladat az ingatlanvagyon áttekintése mind a forgalomképes, mind a korlátozottan
forgalomképes ingatlanok tekintetében.
 Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az ingatlanpiac változásait és az önkormányzat
feladatellátásához szükséges ingatlanvagyont.
 Az önkormányzat feladatellátását szolgáló középületek karbantartására, felújítására folyamatos
figyelmet kell fordítani, hogy a kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális háttér biztosított
legyen.
 Kunhegyes Településrendezési Tervének áttekintése alapján a forgalomképes ingatlanokat
egyedi döntésekkel hasznosítjuk. Az elidegenítést lehetőség szerint a funkció meghatározásával
valósítjuk meg.
 A szociális bérlakás szektor fejlesztése azoknak a rászorulóknak, akik lakhatásukat más módon
nem képesek megoldani,
 hátralékok összegének csökkentése, az egyéni esetkezelés kiterjesztése.
 A szegénytelepek kialakulásának és a létező szegregátumok növekedésének megakadályozása,
hosszú-távon az érintett városrészek infrastrukturális problémáinak megszüntetése.

3.5. Szociálpolitika, családok támogatása
 Rászorulók célzott támogatása, szociális gondoskodás fejlesztése.
 Az igénybevevők körében erősíteni kell az egyéni felelősségérzetet. A segélyezés helyett az
állandó jövedelemhez jutás lehetőségét kell megteremteni a lehetőségekhez – közmunka,
közhasznú foglalkoztatás – mérten.
 Hatékony gyermek- és ifjúságvédelem. A nyári szünet idejére is megteremteni a „csellengő”
gyermekek szabadidős programját, pályázati források bevonásával.
 A roma lakosság integrációja közösségfejlesztő és kulturális programokkal. A cigány lakosság
lakó-hely rehabilitációja, valamint közösségfejlesztés kulturális programokkal, amiben részt vesz
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény is, ezáltal megszűnhet a célcsoport
elszigetelődése.
 A szociális biztonság megteremtése kapcsán a hátrányos helyzetű, szociális ellátásra szoruló
társadalmi csoportok életkörülményeit, a társadalom többi tagjához történő felzárkózásának
esélyeit több dimenzió mentén szükséges javítani annak érdekében, hogy a városon belüli
társadalmi és területi egyenlőtlenségek mértéke csökkenjen. Ezzel párhuzamosan az
ellátórendszer fejlesztésével és a megelőzés eszközeivel javítani kell a lakosság egészségi
állapotát.

3.6. Oktatás-nevelés
a) Az óvodai neveléssel összefüggő feladatok
 Szakmai együttműködés kialakítása a térség óvodái között (mérések, minőségfejlesztési
munkában való kooperáció).
 Központi óvoda kialakítása tornaszobával.
 Az intézményhálózat kötelező, minimális eszközrendszerének fejlesztése közös forráskezeléssel,
pályázatokkal.
 A mikro-térségben jól bevált szakmai innovációk és fejlesztések multiplikálása.
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 A viselkedészavarok, fejlődési egyenlőtlenségek felismerése, korai szűrése és adekvát fejlesztés
megvalósítása.
 A pedagógiai szolgáltatás és szakszolgáltatás feltételeinek bővítése.
 Önértékelésen alapuló minőségfejlesztés megvalósítása.
b) Általános iskolai nevelés területén
 Korosztályi közművelődési programok kistérségi szervezése (pl. diákelőadások, gyermekszínház,
rendhagyó irodalom órák, hangszerbemutatók stb.)
 Mikro-térségi szakmai együttműködés, szakmai munkaközösségi munka erősítése.
 Általános és középiskolai átmenet könnyítése, előkészítése, megfelelő pályára irányítás.
 A szakszolgálati feladatok kistérségi szintű ellátásának továbbfejlesztése.
 Az IKT eszközök fejlesztésének eredményeként közoktatási információs hálózat kiépítése is
megvalósulhat.
 Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés azokban az iskolákban, ahol ennek feltételei
megteremthetők.
 A felülvizsgált pedagógiai programok operatív megvalósítása.
 Humán erőforrás-fejlesztés, a pedagógus továbbképzések tervszerű alakításával a módszertani
képzések előtérbe helyezése, helyettesítési rendszer kiépítése.
 Önértékelésen és igényfelmérésen alapuló tervezés, intézkedés meghonosítása az iskolákban, a
minőségirányítási programok megvalósításának folyamatos értékelése.
 Egészségnevelési, környezetvédelmi és prevenciós programok megvalósulásának követése.
c) Középfokú oktatás (gimnázium és szakiskola) terén
 Középfokú oktatási intézmény megőrzése.
 Hatékony pályaorientációs programok megismerése, alkalmazása az iskolai rendszerű és az azon
kívüli képzésben.
 16 éves korig az általános iskolai tanulmányokat be nem fejező tanulók felzárkóztató oktatása 1
vagy 2 évfolyamon, sikeres befejezés után szakképzési évfolyamon való felkészítés a szakmai
vizsgára.
 A szakképzési szakaszban eredményes átmenet megteremtése, a lemorzsolódás csökkentése.
 A szakma iránti érdeklődés fokozása, belső motiváció megteremtése a szakképesítés
megszerzéséért.
 Együttműködés a gazdasági kamarákkal és a munkaadókkal.
d) Alapfokú művészetoktatásban
 Teljes körű, 6-22 éves lakosa számára elérhető művészetoktatás kiszélesítését kell célul kitűzni
több művészeti ág vonatkozásában.
 A területi egyenetlenségek megszüntetése, a tehetség-ígéretek felkutatása és gondozása.
 Támogatni, erősíteni kell a pedagógusok át- és továbbképzését.
 Bővíteni, támogatni kell a művészetoktatás intézményeinek közéleti szerepét.
 A művészeti oktatásban részt vállaló pedagógusok adatbázisának létrehozása- szabad kapacitás
jobb kihasználása érdekében
e) Feladatok a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában
 Az Egységes Törökszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálattal való együttműködés fejlesztése.
 A szakértői bizottságok tevékenységének mikro-térségi, koordinált igénybevétele.
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 Komplex rendszer működtetése, amely elősegíti, hogy minden gyermek időben, lakóhelyén, vagy
annak közelében az állapotának megfelelő ellátásban részesüljön. Az át- és visszatelepítés
mobilitásának fejlesztése.
 Mikro-térségi szinten működjön hatékonyan a prevenció, logopédia és fejlesztő pedagógiai
segítés, gyógyító testnevelés.
 Elsődleges cél e területen: a felderítés, az előszűrés, a meggyőző és az integrált nevelés
feltételeinek megteremtése.
 Humán erőforrás fejlesztés a pedagógus továbbképzések, átképzések lehetőségeinek
feltárásával és térségi megszervezésével.
 A fejlesztő pedagógia elméleti és gyakorlati ismereteinek tervszerű, a bázisintézményhez kötődő
terjesztése.
 A sajátos nevelési igényű tanulók, fiatalok társadalmi integrációjának segítése, hatékony
együttműködés az érdekképviseleti, és a gyermekvédelemben érintett szervezetekkel.
 Az uniós normák megismerése, elsajátíttatása a sajátos nevelési igényű fiatalok megítélésében.
f) Az etnikai kisebbség nevelési-oktatása
 A cigány kisebbséghez tartozó gyerekek és tanulók nevelésének, oktatásának kiemelt követése,
a tanulási életút során, az iskolai kudarcok és lemorzsolódás csökkentése.
g) A tanulók felzárkóztatásának és esélyegyenlőtlenségének céljai
 Közös pályázatok a térség iskoláinak, óvodáinak konzorciumával: integrált nevelés-oktatás, az
IKT eszközpark és tananyagok bővítése.
 Az integrációs nevelés programjának módszertani munkacsoportjának létrehozása a program
módszereinek és munkakultúrájának segítésére,
 Az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok módszertani kultúrájának megújítása közösen
kialakított, pályázott programok segítségével.
 Tehetségközpont kistérségi, mikro-térségi kialakítása a tehetség ígéretű tanulók kiválasztására.
 Tehetséggondozó programok kialakítása (szünidei foglalkoztatás, levelező program)
 A szegregációhoz vezető folyamatok korlátozása, szakszerű intézményellenőrzés és felügyelet
segítségével.
 A települési és intézményi esélyegyenlőségi tervek megvalósulásának elősegítése.
 Az integrált nevelés, ill. a sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók szakszerű ellátását célzó
pedagógusképzés/továbbképzés feltételrendszerének célzott támogatása.
 Az intézményközi együttműködés hatékony támogatása.
h) Az egészséges életmódra nevelés, bázisintézményekre alapozott koncepciójának kialakítása
érdekében
 A mindennapos testnevelést célzó pedagógus-továbbképzés, úszásoktatás rendszerbe állítása.
 A térség természeti adottságait kihasználó turisztikai programok kiemelt kezelése.
 Drog-, dohányzás- és alkoholellenes valamint bűnmegelőzési programok.
 Környezetvédelmi, természetvédelmi programok.
i) A pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése
 A pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése.
 Óvodavezetői, igazgatói és helyettesi mikro-térségi fórum létrehozása, illetve a már működő
szakmai közösségek további bővítése, fokozott támogatása.
 Intézményközi szakmai munkaközösségek létrehozása (mikro-térségi és kistérségi szinten).
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 Pedagógiai szakmai szolgáltatások bővítése pályázati források révén, a
közreműködésével.
 Munkaközösségek működtetése.
 Tanulmányi versenyek szervezése, bonyolítása.
 Tehetségkutató versenyek szervezése.
 Kulturális versenyek szervezése.
 Szaktanácsadás, szakértői tevékenység megszervezése szolgáltatók versenyeztetése.
 Pedagógus továbbképzések szervezése.
 Információszolgáltatás (diáklap, pedagógus újság).
 Szakmai nap szervezése.
 Szakmai előadások szervezése, tartása.
 Tanulmányutak szervezése (benchmarking látogatások).
 Bemutató foglalkozások, órák szervezése.
 Fejlesztési pályázatok készítése.

3.7.

kistérség

Egészségügy

 A lakosság jobb egészségi állapotának elérésében kiemelt jelentőséggel bírnak a preventív
tevékenységek, vagyis a szűrések, az egészséges életmód és táplálkozás terjesztése, valamint a
lelki egészségvédelem – különös tekintettel a szív- és érrendszeri megbetegedések
vonatkozásában. Mivel a környezeti ártalmak jelentős szerepet játszanak a lakosság egészségi
állapotának alakulásában, fontos a környezet-egészségügy és a megelőzés kapcsolatának
erősítése. Az egészségügyi felvilágosító, nevelő tevékenység beépülése a közoktatási
programokba számottevően hozzájárulhat a lakosság egészségtudatosságának erősödéséhez.
 Az egészségügyi ellátó rendszer hatékonyságának növelése, minőségének javítása érdekében
fontos a városi egészségügy infrastrukturális ellátottságának modernizálása, bővítése
(rehabilitációs gyógyászat), egyes szakterületeken a gép- és műszerpark fejlesztése, valamint a
kapacitások bővítése. A cél elérése érdekében szükséges az alapellátás és a szakellátás közötti
kapcsolatok erősítése, már meglévő szakorvosi ellátások (tüdőgyógyászat, onkológia,
nőgyógyászat) mellé újak kialakítása (szemészet, belgyógyászat), lakossági monitoring kiépítése
és bevezetése, ami elősegíti a színvonalas, betegközpontú és transzparens egészségügyi ellátás
kialakulását.

3.8.

Településfejlesztés, városarculat

 A város kistérségi és regionális szerepköréből, a közlekedés földrajzi pozíciójából következő
funkciók (első-sorban közlekedési, gazdasági, intézményi, kulturális és idegenforgalmi
funkciók) befogadása.
 A városfejlődés belső igényeihez szükséges területeket (lakásellátás, szabadidős területek,
zöldterületek) biztosítása.
 A belső közlekedési hálózat korszerűsítése, s ezzel a forgalomterhelés és a
környezetszennyezés csökkentése, a csillapított forgalmú városrész növelése.
 Helyi identitás erősítése a város karakterének feltárásával és fejlesztésével és a közterületek –
mint a városi élet fő helyszíneinek – emberközpontú fejlesztése.
 Az új funkciók befogadásához és a belső fejlődés területi igényeinek kielégítéséhez
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– elsősorban a belterület tartalékait és a kisvárosi léptéket megtartó
intenzitásnövekedésben rejlő tartalékokat,
– másodsorban (illetőleg indokolt esetben) a belterülethez közvetlenül csatlakozó területek
tartalékait kell kihasználni.

3.9.

Közszolgáltatások (szemétszállítás és –ártalmatlanítás, víz és csatorna, stb.)

a) Infrastrukturális közszolgáltatások
 Kunhegyes esetében kiemelten fontos a közúthálózat, a járda, a bel- és csapadékvíz elvezető
rendszer, a vízvezetékrendszer által nyújtott szolgáltatások biztosítása, bővítése és fejlesztése.
 Abádszalók-Kunhegyes szennyvízelvezető rendszerének kiépítése és új szennyvíztelep
kialakítása KEOP 1.2.0 sz. pályázat ebben az évben való lezárása.
 Folytatni kell a település közlekedési rendjének felülvizsgálatakor elhatározott feladatok
végrehajtását.
 Ebben az évben zárul a bel- és csapadékvíz rendezés I. üteme Jász-Nagykun-Szolnok Megyében
pályázaton elnyert támogatás segítségével. Pályázati lehetőség feltárása a II. ütem
megvalósítására és a belterületi Kakat-ér területi rendezésére.
 El kell végeztetni a lakossági veszélyes hulladék begyűjtésének megszervezését, a komposztáló
telep kialakítását a mezőgazdasági telepeken, a lakótelkeken is szorgalmazni kell a
komposztálást.
 Az informatika terén tovább kell folytatni a munkát, hogy az Önkormányzat korszerű honlappal
rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb
tájékoztatás biztosítható.
b) Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások
 A korábbi hulladéklerakó műszaki védelemmel nem rendelkezik, talajvízészlelő kutak
nincsenek, rekultivációja szükséges.
 A mezőgazdasági telepeken szorgalmazni kell a komposztáló telep kialakítását, és a lakosság
körében a lakótelkeken komposztálók létesítését.
 Korszerű térségi állati tetem begyűjtésére és elszállítására szolgáló telephelyet kell létrehozni a
település határában a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 Elképzelések között szerepel a zöld és inert hulladék elhelyezésének megoldása, valamint az
illegális hulladéklerakók megszűntetése.
 Környezet-egészségügyi feladat az ivóvízminőség javítása és a földterület allergén gyomoktól
(első-sorban parlagfű) való mentesítése.
 A meglévő elavult ivóvízhálózatot szakaszosan fel kell újítani a szolgáltatási színvonal növelése
céljából, az ivóvíz minőségének jogszabályban meghatározott határértékeinek teljesítése (vasés mangántalanító berendezés, tartalékkutak létesítése).
c) Az energiagazdálkodás racionalizálása
 A település nem rendelkezik energiastratégiai programmal, ezért legfontosabb feladat ennek
kidolgozása.
 Kiemelkedő cél az energiahatékonyság növelés, az energiatakarékosság és a hagyományos
energiahordozók helyi adottságokon alapuló megújuló energiákkal való helyettesítése,
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az energiaszektor környezeti terhelésének
csökkentéséhez.
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3.10. Kultúra, művészetek, közgyűjtemények
a) A magas szintű kultúra és a közművelődés lehetőségeinek biztosítása
 Helyi szellemi és tárgyi értékek fizikai védelme és ahol lehetséges, funkcionális megújítása.
 Helyi védettségű műemlékek védelme, a témában kiadványok szerkesztése.
 Hagyományőrzés és –ápolás, a városi hagyományőrző rendezvények színvonalának javítása
(Majális, Mihály Napi Sokadalom, Fogathajtó verseny, Jászkun Citeratalálkozó, Pünkösdi
néptánc fesztivál, összművészeti fesztivál, Legénybot alkotótábor, Aratónap, stb.) és új
rendezvények szervezése, gyűjtemények gyarapítása és állandó bemutatása, bővíteni kell a
kulturális élet lehetőségeit, ismeretterjesztő és szerző alkotó művelődési közösségek,
szakkörök működésének biztosítása.
 Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár műemlék épületének felújítása.
 Szélmalom ipari műemléképület felújítása.
 A helyi közművelődési intézmények fejlesztése.
 Térségi (akár nemzetközi) és helyi érdeklődésre egyaránt számot tartó rendezvények
szervezése, a kulturális és kézműves hagyományok felelevenítése, népi iparművészethez
kapcsolódó országos vonzású művésztelepek és alkotótáborok létrehozása.
 Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a civil szervezetekkel, az egyházakkal és a kulturális
területen vállalkozóként fellépő magán- és jogi személyekkel való együttműködésre.
 Szükséges a sportolási és egyéb szabadidős szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek
javítása és a kínálat bővítése. Továbbra is cél a helyi sportegyesület működési színvonalának
emelése, a sportpálya és kiszolgáló létesítmények színvonalának emelése, a tömegsport
mozgalom fejlesztése és szélesítése, nagyobb tömegek bevonása.
 Új közösségi terek létrehozása a város más részein is.
 Rendezvénytér, szabadtéri színpad építése.
 Mozgáskorlátozottak részére akadálymentesített mellékhelyiség kialakítása.
 Színháztermi függönyök lángmentesítése.
 Intézmény előtti járda és kerékpártároló felújítása.
 Közösségi színterek működését szolgáló berendezések, eszközök beszerzése, technikai
berendezések fejlesztése.
 Könyvtárállomány gyarapításának folytatása.
 Könyvtárt népszerűsítő foglalkozások és író – olvasó találkozók szervezése.
 Könyvtári állomány számítógépes feldolgozását tovább kell folyatatni.
 Települési értéktár bővítése.
 Települési értéktárba felvett értékek megőrzését, nyilvántartását, népszerűsítését tovább kell
folytatni.
 Egyes települési értékek hungaricummá való nyilvánítása.
 Látnivalók, műemlékek állagmegóvása.
b) Tájékoztatás, kulturális értékek, hagyományok ápolása, továbbfejlesztése, a lakosság korszerű
információval való ellátása, tájékoztatása érdekében:
 A Kunhegyesi Híradó helyi újság megjelenésének folyamatos biztosítása továbbra is, ingyenes
hozzáféréssel.
 A városi honlap folyamatos működésének biztosítása, információval történő folyamatos
feltöltése, lakosság tájékoztatása.
 A Zsigmond Ferenc Városi Könyvtárban az Internet szolgáltatás folyamatos biztosítása.
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 Kunhegyesi Nagykun Kalendárium évenkénti megjelentetése.
 Városunk nevezetességeinek, műemlékeinek bemutatását szolgáló kiadványok megjelentetése,
térképek, képeslapok készítése.
c) Hagyományápolás:
 Városi szinten az általános iskolákkal együttműködve szakkörök működtetése; kézműves
foglalkozások biztosítása.
 Jeles napokon játszóházak működtetése (húsvét, pünkösd, karácsony).
 Legénybot alkotótábor folytatása.
 A tárgyalkotó művészeti közösségek, előadói művészeti csoportok működési feltételeinek, a
néptánc hagyományok ápolását szolgáló iskolarendszeren kívüli képzéshez a folyamatos
működés feltételeinek biztosítása együttműködve a Pátria Alapfokú Művészetoktatási
Intézménnyel.
 Helyi és nemzeti ünnepeink méltó módon történő megünnepléséhez a szükséges feltételek
megteremtése.
 Kunhegyes jeles személyiségeihez, szülötteihez kötődő megemlékezések szervezése.
 A különböző szakmák képviselőinek köszöntése városi ünnepség keretében.
 A kun azonosságtudat megőrzése érdekében együttműködés a Kunszövetséggel és a kun
településekkel.
 Térségi, regionális és országos fesztiválok szervezése (Jászkun Citeratalálkozó stb.)
 A különböző korosztályok számára, eltérő érdeklődési körök mentén szerveződő klubok
működésének segítése.
 Népművészeti hagyományaink és tárgyalkotó kultúránk népszerűsítése városi rendezvényeken.
 A városban élő amatőr képzőművészek alkotótevékenységének segítése.
 Képzőművészeti szakkörök működtetése.
 A köztéri alkotások állagának megóvása.
 Rangos időszaki kiállítások rendezése, a kiállításokhoz korszerű installáció vásárlása.
 Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a civil szervezetekkel, az egyházakkal és a kulturális
területen vállalkozóként fellépő magán- és jogi személyekkel való együttműködésre.
 A feladatok ellátásához továbbra is élni kell a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel.
 Fokozni kell a kölcsönös érdekeken alapuló szponzori együttműködést, elsősorban a városi
szintű nagyrendezvények szervezése érdekében.
 Amennyiben a lehetőségek megengedik élni kell a kulturális megállapodások lehetőségével.
 Kunok világtalálkozójának megvalósítása.

3.11. Sport
a) Óvodai testnevelés
 Az óvodák tornaszobával történő ellátása.
 Kiemelten kell kezelni a nagycsoportos óvodások vízhez szoktatásának, illetve
úszásoktatásának megszervezését.
 Az önkormányzatnak érdeke a fenntartásában álló óvodákban dolgozó pedagógusok
továbbképzése, a testnevelés támogatása, a felnövekvő generációk fizikai állapotának javítása
érdekében.
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 Az elavult épületek kiváltása és egy új intézménykomplexum megépítése az intézmény
fenntartási költségeit jelentősen csökkentené és helyet kaphatna egy tornaszoba és orvosi
rendelő is.
b) Iskolai testnevelés, diáksport
 A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelésre épülő diáksport tevékenység
fejlesztésével is növelni kell.
 Biztosítani szükséges ezért, hogy a diákok az iskolai sportkörök révén kielégíthessék
mozgásigényüket, és ehhez szakképzett pedagógus nyújtson segítséget.
 Az önkormányzatnak fontos feladata az iskolai sport támogatása, hiszen az alapot jelent a
versenysport további eredményessége, és a fiatalság egészségi állapotának megőrzése
tekintetében is.
 Városi rendezvényként előre tervezetten mikrotérségi és kistérségi diáksport rendezvényeket
kell rendezni.
 Minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk országos diákolimpiai döntők rendezési
jogának elnyerése érdekében.
 A diáksportban továbbra is kiemelten kell kezelni a tradicionális kunhegyesi sportágakat,
úgymint labdarúgás, kézilabda, röplabda.
 Az önkormányzatnak előnyben kell részesíteni a továbbiakban is, a felmenő rendszerű
versenyeztetés támogatását, illetve a legfelsőbb szintig eljutó egyéni és csapatsportágakban
kiemelkedő tevékenységet folytató, eredményt elérők, és felkészítőik elismerését.
 Nagyon fontos, hogy valamennyi kunhegyesi gyermek számára iskolai szinten, tantervbe
építetten is elkezdődhessen az úszásoktatás.
 33 m-es medence téliesítése és tanuszoda építése.
c) Gyógytestnevelés, fogyatékkal élők sportja
 Az előrelépés érdekében legfontosabb feladat lenne életkor és az egészségi állapot alapján
differenciált csoportok működésének biztosítása.
 Speciális helyzetüket figyelembe véve egészségük megőrzése, életminőségük javítása
érdekében Kunhegyes Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a fogyatékkal élők
sportolási lehetőségeinek megteremtését, segítését.
 Ennek érdekében: a sportolás, mozgás lehetőségét biztosítja a Városi Sporttelepen.
 Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a tornatermek, sportudvarok, egyéb
sportlétesítmények akadálymentesítését, a tárgyi és létesítmény ellátottság javítását.
d) Versenysport
 Fontos feladat az utánpótlás nevelését követő felnőtt sportolás támogatási lehetőségeinek
feltárása, a sportolás terei működőképességének biztosítása.
 Érdemes továbbra is vizsgálni, hogy a város milyen országos és nemzetközi események
lebonyolításának adhat otthont a jövőben, illetve milyen fejlesztések szükségesek a
versenyképesség növeléséhez ezen a területen.
e)

Utánpótlás-nevelés
 Az önkormányzat alapvető feladatának tartja, hogy az iskolai, és a diáksport versenyrendszer
szélesítésével minél több fiatalt vonjon be a versenyszerű sport keretei közé.
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f) Szabadidősport
 Lehetőség szerint támogatni kell a nagy tömeget mozgósító szabadidősport rendezvényeket.
A szabadidősport egyre szélesebb körűvé válása Kunhegyes turisztikai vonzerejét is növeli.
 Ebből következően fontos, hogy a város sportpropagandája is megfelelő színvonalú legyen,
ami nemcsak a versenysport, hanem a szabadidősport fejlődősét is eredményezi, továbbá
közvetetten újabb bevételi források kialakulásához vezethet. (vendéglátás)
 Továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani népszerű játszóterünk állagmegóvására,
karbantartására, bővítésére.
 Jövőbeli feladatként kell felkínálni a lakosság számára, kiemelten az idős korosztály részére a
szervezett, kímélő mozgáslehetőségeket. (Szenior sport)
 Ki kell dolgozni a mikro-térségi többcélú általános iskolai tornaterem szabadidősportra való
igénybevételének feltételeit, vonatkozik ez természetesen a mikrotérség településeire is
(időbeosztás, stb.)
 Vonzáskörzetünk településeinek bevonásával amatőr bajnokságokat, tornákat, családi
sportnapokat kell rendezni.
 Ösztönözni kell helyi civilszervezeteket – akik alapszabályuk és profiljuk alapján is megtehetik,
hogy vállaljanak nagyobb szerepet a helyi szabadidősport szervezésében, lebonyolításában.
 Mobil BMX, görkorcsolya és gördeszka pálya építése.

3.12. Nemzetközi és civil kapcsolatok
 Továbbra is meg kell teremteni a civil szervezetek támogatásához a pénzalapot, és ki kell
dolgozni a pályáztatás rendszerét.
 Továbbra is követendő cél a városi önkormányzat és a civil szervezetek közötti
együttműködés hatékonyságának javítása.
 A meglévő testvérvárosaink (Bácsfeketehegy - Kishegyes Szerbia, Szerzyny - Lengyelország,
Felsőbánya – Románia) közötti együttműködés további erősítése oktatás, kultúra,
idegenforgalom, sport területén.
 Célszerű a testvérvárosi együttműködést gazdasági kapcsolatokkal kibővíteni.
 Törekedni kell arra, hogy az önkormányzati együttműködés mellett az intézmények, civil
szervezetek között is alakuljanak ki kapcsolatok.

3.13. Turizmus, idegenforgalom
a) Fenntartható turizmus kialakítása
 A gazdasági szerkezet alakításánál, átalakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a város
idegenforgalmi kínálatának növelésére, az idegenforgalmi, turisztikai adottságok
hasznosítására, az idegenforgalomra épülő kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó, szálláshely
szolgáltató funkciók kialakítására és a már meglévők erősítésére, a rekreációs és sport
területek fejlesztésére.
 A természeti és táji értékek hasznosítása, akár a természetjáró turizmus fellendítésével, a
természeti oltalom alá helyezett vagy helyezendő természeti területeken pihenőhelyek,
megfigyelőhelyek kialakításával, valamint azok megközelítését segítendő gyalog- és
kerékpárutak kialakításával.
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 Célként kell kitűzni, hogy a jelenleg átmenő (műemlék-látogató, a népi iparművészet
vonzásába tartozó és gyógyfürdő) idegenforgalmat kiegészítse a több napos városban
tartózkodó idegenforgalom is.
 Gyógy-idegenforgalom fejlesztése a strand korszerűsítésével, bővítésével és téliesítésével,
kemping kialakításával. A város a térségben a mozgásszervi gyógyfürdő ellátás központja.
 A táj ökológiai rehabilitációjához közvetetten kapcsolódó és nem elhanyagolható gazdasági
jelentőségű természeti és kulturális értékek őrzése, bemutatása, az ezekhez kapcsolódó
„szelíd” turizmus fejlesztése, a környék és a Tisza védett területeinek bemutatása.
 Az idegenforgalmi vonzerő növelése, a települési értékvédelemmel és a hozzá kapcsolódó
város rehabilitációval és környezetminőség javításával
 A város hagyományos idegenforgalmi vonzerejét jelentő vadász-horgász turizmus fejlesztése
kiegészítve a lovas-turizmussal és a már említett ökoturizmussal az idegenforgalmi ágazat
kitörési pontja lehet.
b) Idegenforgalom
 Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát.
 Idegenforgalmi vonzerőt jelentő Kunkapitányház fenntartásában kell szerepet vállalnunk.
 Testvérvárosi kapcsolat kialakítása.
 Turisztikai kiadványokhoz kell kapcsolódni, kapcsolatot felvenni és ápolni (pl.: füzet,
prospektus, túra-térkép stb.).
 Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek
továbbfejlesztése (pad, asztal, szeméttároló edény, esztétikus parkosítás, virágosítás).
c) Idegenforgalmi, turisztikai városi feladat-meghatározás
 Koordináció és kapcsolattartás:
• Együttműködés a térség idegenforgalmi szakmai szervezeteivel (Pl: Regionális
Turisztikai Projekt Iroda, Tourinform Irodák stb.)
• Együttműködés a helyi Polgárőrséggel a közbiztonság védelme érdekében.
• Együttműködés a Kunhegyesi Falusi Turizmusért Egyesülettel.
• Együttműködés a város intézményeivel, civil szervezeteivel.
 Környezetvédelem, műemlékvédelem:
• Önkormányzati tulajdonú gyep, rét, beépítetlen terület művelési ágú bel- és
külterületi ingatlanok folyamatos karbantartása.
• Város nevezetességeihez vezető önkormányzati tulajdonú utak, és annak
környékének rendbetétele.
• Nevezetességeinek, műemlékeinek és azok környezetének folyamatos rendben
tartása, állagmegőrzési munkák elvégzése.
 Városüzemeltetés, városfejlesztés:
• Turisztikai szezon kezdetéig el kell végezni a csapadékcsatornák és a nyílt árkok
tisztítását, a lomtalanítást.
• Költségvetés függvényében folytatni kell a városban az utak melletti közterületek
virágosítását, fásítását.
• A frekventált helyeken több szemétgyűjtő kihelyezése.
• Folytatni kell az útbaigazító táblák kihelyezését.
 Városi Rendezvények:
• Az elfogadott rendezvénytervben szereplő rendezvények megvalósítása.

47. oldal

Kunhegyes Város Gazdasági Programja 2014-2020















• Rendezvényekről, látnivalókról széles körű tájékoztatás.
• Rendezvények, események publikálása.
Marketingkommunikáció:
• Szórólapok, plakátok, meghívók (rendezvényekre) elkészíttetése, terjesztése.
• Városi kiadványok: programfüzet, 3 nyelvű műemlékeket bemutató kiadvány,
képeslapok, városismertető, térkép.
• Városi honlap folyamatos karbantartása, frissítése.
Nevezetességeink hétvégi látogathatóságának megszervezése: szélmalom, tengeri
gyűjteményes szoba, templomaink, Kunkapitány ház.
Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok elkészítése, lebonyolítása,
elszámolása.
Egészségturizmus: a gyógy és wellness turizmus feltételeinek megteremtése, strandfejlesztés.
Falusi turizmus: a falusi turizmus területén dinamikus növekedés tapasztalható. Növekszik az
igény a vidéki életformát bemutató helyszínek kialakítására, szabadtéri kemencék, kézműves
műhelyek létrehozására, egyedi programcsomagok szervezésére.
Gasztronómia: a tájjellegű ételek, a készítésükhöz felhasznált nyersanyagok, fűszerek
bizonyos mértékig a hagyományos ápolást jelenti. (Mihály-nap).
Kerékpár turizmus: kül- és belterületi kerékpárutak építése (strand, Tisza-tó).
Kulturális turizmus: egyedi látványosságot jelent a műemlékek, műemlék jellegű épületek
turisztikai hasznosítása. Fontos a visszatérő, hagyományápoló rendezvények megtartása.
Sport turizmus: a sportturizmus fellendítését elősegítheti a mikro-térségi tornaterem, a
felújított műfüves sportpálya, sportpály, a strandon megépített strandröplabda és
strandlabdarúgó pályák. Nemzetközi és országos szintű tornák rendezése, edzőtáborok
szervezése, kiemelten labdarúgás és röplabda sportágakban.
Ökoturizmus: felértékelődött az egészségtudatos életmód, a természethez való közeledés.
Kerékpárút hálózat fejlesztése révén össze kell kötni a látnivalókat, nevezetességeket.

3.14. Környezetvédelem
 A táj védelme és ökológiai stabilitásának erősítése: a tájrendezés a természeti adottságoknak
megfelelően kialakított és revitalizált ökológiai hálózattal, az erős regenerálódó képességű,
magas biológiai aktivitásértékű erdők, valamint az extenzív hasznosítású mezőgazdasági
területek növelésével és tudatos elrendezésével erősíti a táj eredeti karakterét, növeli
ökológiai potenciálját.
 A védett természeti területek megőrzése és a természeti területek fogyásának megállítása:
nemcsak a jelenleg oltalom alatt álló területek biológiai értékeinek megőrzésére kell
hangsúlyt fektetni, hanem a jogi védelmet nem élvező ún. természeti területek fenntartására
is – megvizsgálva a további védelemre érdemes területek és egyedi botanikai értékek körét.
Kiemelten kell védeni a kunhalmokat és az ősgyepet.
 A közterületek esetében fásítási ütemtervet kell kidolgozni és végrehajtani.
 A Holt Kakat-ér revitalizációja, vízöblítésének megoldása elsődleges feladat, mert a Holt
Kakat-ér a város nyugati részének (III. számú belvízöblözet) csapadékvíz befogadójaként is
funkcionál.
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 A káros környezeti hatások megelőzése és csökkentése: a város hatásköre különböző
mértékben terjed ki a lakossági, az ipari és a közlekedési kibocsátások csökkentésére,
valamint a környezettudatos szemléletmód terjesztésére.
 A település területén a lakossági hulladék égetés helyett a komposztálás fontosságának
elősegítése.
 a közlekedés okozta légszennyezés csökkentésére kiemelt külterületi utak kijelölése a
mezőgazdasági gépek közlekedésére, valamint utak melletti többszintes (aljnövényzet, cserje,
fasor) zöldfelületek létesítését a gondozás megszervezésével együtt.
 Települési Környezetvédelmi Információs rendszer (TEKIR) létrehozása.
 A környezeti levegő minőségének javítása.
 Közműellátás javítása.
 Felszíni vizek rendezése.
 A talaj védelme.
 A korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek a megteremtése.
 Épített környezet védelem.
 Kül- és belterületi zöldfelület –fejlesztés.
 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
 Természet- és tájvédelem.
 A zajártalom és a rezgések elleni védelem.
 Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód, környezeti nevelés.

3.15. Önkormányzati igazgatás, költségvetés
a) A térségi szerepkör erősítése
 A cél az, hogy a térségben Kunhegyes maximálisan kihasználhassa komparatív előnyeit, és az
érintett térségben gazdasági, turisztikai, egészségügyi, és kulturális centrummá váljon.
 Térségi informatikai és információs hálózat kiépítése, e-társadalom létrehozása, egységes
tájékoztató rendszer kiépítése.
b) A település átminősítése
 A helyzetelemzésből adódóan kérelmezni lehet, hogy a település bekerüljön a
leghátrányosabb helyzetű települések közé.
 Ebből fakadóan lehetőségek kiaknázása: több pályázati lehetőség, pályázatokon többlet
pontok szerzése, illetve magasabb támogatási intenzitások kihasználása.
c) A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében
 A szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése.
 Az elektronikus ügyintézés lehetőségének vizsgálata.
 A közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors Internet hozzáférés stb.).
 A polgármesteri hivatali informatikai stratégia megvalósítása.
d) Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések
 Elhasználódott számítógépek a folyamatos műszaki igényváltozásokhoz igazítása.
 Költségkímélő berendezések beszerzése (energiatakarékos monitorok).
 Elhasználódott nyílászárók cseréje.
 További szervezetfejlesztések.

49. oldal

Kunhegyes Város Gazdasági Programja 2014-2020

e) A vagyoni helyzet
 Alapvető célunk már nemcsak a pénzügyi egyensúly biztosítása, az önkormányzat és az általa
fenntartott intézmények működőképességének minőségromlás nélküli fenntartása, hanem az
előzőeken túlmutatva még jobb minőségű és magasabb színvonalú feladatellátás és
szolgáltatásbiztosítás kell, hogy legyen, hiszen önkormányzatunk munkájának mércéje
elsősorban a város lakosságának elégedettsége.
 Fentiek érdekében már a költségvetések tervezésekor szükséges meghatározni a célokat és
követelményeket. Mindenkor szükséges áttekintetni az önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatait, majd ezek után kell hozzárendelni a szükséges forrásokat.
 Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk majdnem optimális szintre tudta hozni az elmúlt
évek alatt intézményrendszerét, feladatellátása szerkezetét, a további négy év ennek
finomítását kell, hogy szolgálja, tehát továbbra is keresni kell a költségtakarékos, racionális
megoldásokat
 Vagyongazdálkodásunk alapvető célja továbbra is az önkormányzati vagyon növelése.
 Vagyonértékesítésre kizárólag ésszerű indokok alapján, elsősorban a nem működő vagyon
mobilizálása és a fejlesztési források növelése érdekében kerülhet sor.
 A jelentkező - önhibánkon kívüli- működési hiány kezelése elsősorban megfelelő
forráskoordinációval történhet. Az esetlegesen jelentkező likviditási problémák kezelésére
folyószámla hitelkeret a legszükségesebb és legminimálisabb mértékben vehető igénybe.
 Az önkormányzat (ideiglenesen) szabad pénzeszközeit a lehető legmagasabb hozamok,
elérésével kell befektetni.
 A továbbiakban is cél kell, hogy legyen az önkormányzati bevételek növelése; a rendszerben
rejlő lehetőségek maximális kihasználása.
 A jó adófizetési morált meg kell őrizni. Adórendeleteink változtatása mindenkor a törvényi
előírásokon alapulhat.
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4. Fejlesztési programok, ötletek, melyek a projektgyűjtés során felmerültek
Megyei Közgyűlés 142/2014. (IX.26.) számú határozatával elfogadott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Integrált Területi Program 1.0. változatában szereplő projektek – Kunhegyes
(14.táblázat)
Saját
Támogatási
A fejlesztés
TOP
Támogatási
erő
Projekt elnevezése
igény
kezdeteprioritás
intenzitás
(millió
(millió Ft)
vége
Ft)
Iparterület kialakítása II.
200,0
TOP 1.1.
50 %
200,0
2015-2016
A „Holt Kakat
998,7
100%
0,0
2015-2016
rehabilitációja” – központi
belvízelvezető felújítása,
vizes élőhely, - és turisztikai
attrakció kialakítása,
ökológiai vízpótlás
Bölcsőde felújítása
150,0
TOP 1.4.
100%
0,0
2014-2015
Óvodák felújítása
285,0
TOP 1.4.
100%
0,0
2014-2015
Polgármesteri Hivatal
100,0
TOP 3.2.
100%
0,0
2016-2017
energiaracionalizálása és
bővítése összevontan
Közösségi közlekedés
15,0
TOP 3.1.
100%
0,0
2016-2016
(buszöblök) fejlesztése
Közösségi rendezvénytér
50,0
TOP 1.2.
100%
0,0
2015-2015
kialakítása
Kerékpárút létesítése
50,0
TOP 3.1.
100%
0,0
2015-2016
ÖSSZESEN
1.848,7
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VI. FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét
éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most
induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes
tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba
fejlődik majd tovább.
„Magyarország 2020-ig 12 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és a
hazai költségvetés támogatásával. A Kormány által benyújtott és az Európai Bizottság által elfogadott
operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához, amelytől azt várjuk, hogy az Európai Unió a
világ legversenyképesebb gazdasági és politikai közösségévé váljon a válság utáni új világrendben.
Magyarország az uniós tagállamok közül az elsők között szerepel az egy lakosra jutó támogatási
összeg tekintetében, hiszen 2020-ig minden magyar állampolgárra 712 ezer forint fejlesztési forrás
jut, ez 50 ezer forinttal több, mint az előző fejlesztési ciklusban.
Az Európai Unió előtt álló kihívásokat látva kérdéses, hogy a kohéziós politika, a kelet-közép-európai
régió tagállamainak gazdasági felzárkóztatására 2020 után is hasonló mennyiségben állnak-e majd
rendelkezésre külső források, ezért a Kormány úgy döntött, hogy a 12 000 milliárd forint 60%-át
közvetlen gazdaságfejlesztésre szeretné fordítani, létrehozva több százezer új munkahelyet és
megerősítve a kis- és középvállalkozói szektort.”
(Forrás:http://palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20
Az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok:
 EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)
 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)
 INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)
 KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)
 RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP)
 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
 VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP)

1. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
1.1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása
 Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése
 Területi leszakadási folyamatok megállítása
 Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése
1.2. Befogadó társadalom
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
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Foglalkoztathatóság fejlesztése.
Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése.
A szegénység, és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása.
Területi leszakadási folyamatok megállítása.
Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés.
Jobb minőségű közszolgáltatások nyújtása mindenkinek Munkaerő-piaci integráció.

1.3. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Minőségi közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése.
1.4. Gyarapodó tudástőke
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése.
 Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése.
1.5. Jó Állam
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A közigazgatás hatékonyságának fokozása.
 Igazságügy korszerűsítése.
1.6. Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Területi leszakadási folyamatok megállítása.
1.7. Technikai segítségnyújtás

2.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a
magyar gazdaság növekedését szolgálja. A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy
Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szükséges egyrészt új munkahelyek
létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességeink fejlesztése. E célkitűzéshez kapcsolódóan
a program további két fontos célkitűzése – az Európa 2020 Stratégiához is illeszkedve – az ország
innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a
fókuszált fejlesztése. A fenti célok elérése érdekében a GINOP a rendelkezésre álló forrásokat öt fő
beavatkozási területre koncentrálja, melyek az alábbi pályázati lehetőségek:
2.1. Foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása.
 A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása.
 A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése.
 Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása és a szociális gazdaság fejlesztése.
 Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása.
 A gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása.
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 A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.
 Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.
2.2. Vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek
versenyképességének fejlesztése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése.
 Kiemelt ágazatokba, térségekbe és célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési
potenciáljának javítása.
 Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése.
 Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.
2.3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A tudásfelhasználás segítése.
 A tudásáramlás erősítése.
 A tudásbázisok megerősítése.
 Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció erősítése érdekében.
2.4. Integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs Technológiai
(továbbiakban: IKT) szektor fejlesztése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Versenyképes IKT szektor fejlesztése.
 Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása.
 Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések.
 Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése.
 Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése.
 Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása az infokommunikációs
fejlesztések megvalósítása érdekében.
2.5. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés támogatása, valamint a
környezet megőrzése és védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének elősegítése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó
fejlesztéseinek támogatása.
 Vállalkozások és önkormányzatok külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása
megújuló energia felhasználásának ösztönzése és az energiahatékonyság növelése
érdekében.
 Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása.
 A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti örökségekre alapozva.

3.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

A Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a
foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés elősegítése. Ennek elérése érdekében a nem
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közvetlenül gazdaságfejlesztési célt szolgáló programokat is lehetőleg úgy kell megtervezni, hogy
azok közvetve hozzájáruljanak a növekedés elősegítéséhez.
3.1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, természeti katasztrófák megelőzése.
 Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi víz-szétosztás fejlesztése.
 Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése.
 Katasztrófa-kockázat kezelés fejlesztése, lakosság és intézmények felkészítése a természeti
katasztrófák kezelésére.
3.2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek teljesítése céljából, a vízi közmű
rendszerek hatékonyabb működtetése mellett.
 A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti
agglomerációkban, összhangban a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK
irányelvvel a víziközmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett.
3.3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése.
 Szennyezett területek kármentesítése.
3.4. Természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi
helyzetének és állapotának javítása.
 A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása.
 A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és
társadalmi elfogadottságának javítása.
3.5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése.
 Az energiahatékonyság és az energia-megtakarítás növelése.
 Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán
keresztül.
 A villamos energia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló, energiahatékonysági és
kibocsátás-csökkentési célok végrehajtására.
3.6. Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi
eszközök
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások finanszírozáshoz való
hozzájutásának elősegítése.
 Az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.
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3.7. Technikai segítségnyújtás
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A prioritás specifikus célja az operatív program műveleteinek eredményes és hatékony
megvalósítása

4. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
4.1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 TEN-T törzshálózat fejlesztése
 2 TEN-T átfogó hálózati fejlesztések
4.2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 TEN-T törzshálózat korszerűsítése
 2 TEN-T átfogó hálózat korszerűsítése
4.3. A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság fejlesztése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Közlekedés-biztonság javítása
 Regionális közúti elérhetőség és közösségi közlekedési kapcsolatok javítása
4.4. Elővárosi, regionális vasúti elérhetőség és energia-hatékonyság javítása
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Elővárosi vasúti közlekedés korszerűsítése
 Vasúti szűk keresztmetszetek felszámolása
 Vasútvonalak villamosítása
4.5. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Kötöttpályás városi közlekedésfejlesztések
 Intermodalitás javítása
4.6. Technikai segítségnyújtás
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Az operatív program műveleteinek eredményes és hatékony megvalósítása

5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
5.1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés.
 Helyi érdekű kis- és középvállalkozások fejlesztési aktivitásának javítása.
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 A foglalkoztatás és az élet-minőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése.
5.2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Vonzó, biztonságos és funkciógazdag települési környezet létrehozása, ideértve a
barnamezős területek több-funkciós hasznosítását.
 Települési környezeti állapot javítása.
5.3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Települési energiahatékonyság növelése.
 Környezetbarát közlekedési rendszerek bevezetése és a fenntartható közösségi mobilitás
elősegítése, továbbá a szén-dioxid kibocsátás csökkentése.
5.4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A társadalmi befogadást és az esélyegyenlőséget, valamint az életminőséget segítő helyi
szinten elérhető önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és mi-nőségének
javítása valamint a közigazgatási infrastruktúra fejlesztése.
 A leromlott városi területeken mélyszegénységben élő családok, romák valamint szegregált
élethelyzetben élő marginalizált csoportok fenn-tartható társadalmi és területi integrációja, a
biztonság és a társadalmi befogadás erősítése.
5.5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Város-vidék együttműködést és a városok közösség vezérelt fejlesztését erősítő helyi
gazdaság- és településfejlesztés.
5.6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás
ösztönzés
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által
foglalkoztatottak számának növelése.
 Társadalmi befogadás erősítése és a szegénység elleni megyei és helyi kezdeményezések
támogatása.
 Város-vidék együttműködésen alapuló és a városok közösség vezérelt fejlesztését szolgáló
közszolgáltatás- és közösségfejlesztés.
5.7. Technikai segítségnyújtás
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Az operatív program műveleteinek eredményes és hatékony megvalósítása.

6. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
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6.1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság
fejlesztése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése.
 Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása.
 Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése.
 Minőségi
szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai
intézményrendszer megerősítése.
 A tudásfelhasználás segítése.
 A tudásáramlás erősítése.
 A tudásbázisok megerősítése.
6.2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.
 Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció erősítése érdekében.
 Vállalkozások és önkormányzatok külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása
megújuló energia felhasználásának ösztönzése és az energiahatékonyság növelése
érdekében.
 Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása az infokommunikációs
fejlesztések megvalósítása érdekében.
6.3. Településfejlesztés
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
megújulása.
6.4. Térségi integrált közösség vezérelt fejlesztési programok – CLLD
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Foglalkoztatás ösztönző, közösség vezérelt helyi gazdaságfejlesztés a város és térsége
harmonikus együttműködése érdekében.
 A települési környezet társadalmi és fizikai rehabilitációja helyi integrált akciókkal.
 A mobilitás és foglalkoztatás növelése a közszolgáltatások családbarát fejlesztésével.
6.5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, illetve a
szolgáltatások minőségének javítása
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése.
 Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energiahatékonysági célú fejlesztései.
 Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió versenyképességének javítása érdekében.
 Oktatási - nevelési szolgáltatások fejlesztése az intézményi háttér korszerűsítésével.
6.6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Szociális intézményi háló fejlesztése.
 A befogadó társadalom erősítése.
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Humán segítő szervezetek fejlesztése, képzésük támogatása
A gazdaság igényeihez igazodó oktatási és képzési rendszer támogatása, a közoktatás,
köznevelés fejlesztése

6.7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása.
 A fiatalok tartós munkaerő piaci integrációjának segítése.
 Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése.
 A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.
6.8. Technikai segítségnyújtás
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Az operatív program műveleteinek eredményes és hatékony megvalósítása.

7. Vidékfejlesztési Program (VP)
7.1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki
térségekben
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 K + F szintje alacsony, nem igény orientált, területileg centralizált.
 Alacsony innováció és tudástranszfer, különösen a KKV-k szintjén.
 Hazai agrárvállalatok, élelmiszeripari és erdészeti vállalkozások K+F+I aktivitása alacsony,
jellemzően nem tartanak fenn kutatórészlegeket, az állami szerepvállalás csökken.
 A hazai, iskolarendszerű (agrár) felsőoktatás, szakképzés egyre kevésbé igény-, ill. szükséglet
és gyakorlat orientált.
 Az élelmiszer-feldolgozás területén szaktanácsadási rendszer gyakorlatilag nem működik.
 Szakképzettség hiánya. Gazdálkodók alacsony iskolázottsága, környezetgazdálkodási
szaktudásának hiánya, hiányzó információk.
7.2. A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés
valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a
fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 A mezőgazdaság kibocsátásán belül arányeltolódás a szántóföldi növénytermesztés irányába
Kihasználatlan potenciálok a kertészet területén. A legelőterületre alapozott állattenyésztés a
potenciáltól elmarad. Alacsonyfokú diverzifikáció.
 Forráseloszlás-koncentráció, valamint a kedvezőtlen makrogazdasági környezet miatt
műszaki-technológiai lemaradás, tőkehiány az állattenyésztési és kertészeti ágazatokban.
 Az állattenyésztő ágazatokra jellemző kétpólusú üzemi szerkezet, valamint az ágazat
szereplői közötti jövedelempozíciós különbségek erősödése.
 A feldolgozás versenyképességi és szerkezeti problémái (amortizáció szintje alatti befektetés,
műszaki-technológiai lemaradás,,elmaradott marketing)
 Alacsony szintű horizontális és vertikális együttműködések.
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Gazdatársadalom elöregedése, fiatal gazdálkodók alacsony aránya.

7.3. Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és
értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Az élelmiszer-termékek globális árérzékenysége és az árak hullámzása miatti hazai termelői
és feldolgozói vállalkozások piaci kitettsége
 A hozzáadott érték növelése által a feldolgozóipar versenyképességének javítása
 Alacsony termelői és termék-előállítói szervezettség az élelmiszerláncban.
 A kiskereskedelmi láncok koncentrációjának és piacbefolyásoló képességének növekedése.
 Kevés számú és alacsony szintű horizontális és vertikális vállalati együttműködések
 Az élelmiszerlánc biztonságát és a fogyasztói bizalmat növelő hazai minőség rendszerek
elterjedtsége, ismertsége és társadalmi elfogadottsága alacsony szintű.
 Kisebb gazdaságokban és feldolgozó vállalkozásokban a korszerű vállalkozási és általános
gazdaságvezetési ismeretek, szemlélet és eszközök hiánya.
 A növekvő piaci kockázatok kezelésére (kockázatok csökkentésére) pénzügyi eszközök
kidolgozása.
 A mezőgazdasági termelés kiegyensúlyozott jövedelemviszonyait veszélyeztető klimatikus
kockázatok miatti hozamingadozás csökkentése.
 A rövid ellátási lánc neo-tradicionális (pl. on-line értékesítés, közösség által támogatott
mezőgazdaság) formáinak elterjedtsége elmarad a nyugat-európaitól, a tradicionális formák
(piacok, útszéli árusítás) elterjedtek, de fejlesztésre szorulnak
7.4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása,
megőrzése és javítása
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Kedvezőtlen irányú vízgazdálkodási gyakorlat, vízkészletekkel való nem megfelelő
gazdálkodás, tájgazdálkodási keretbe helyezett vízgazdálkodás hiánya.
 Diffúz tápanyagoktól és vegyszerektől terhelt felszíni vizek.
 Kedvezőtlen talajhasználat, a talaj megújuló képességét meghaladó mértékű használata,
leromlása. A talajvédelmi intézkedések aránya nem elégséges.
 Kedvezőtlen faj és korösszetételű erdők, valamint a klímaváltozásnak való nagyfokú kitettség.
 A természeti értékek megőrzése szempontjából fontos területek, élőhelyek megőrzése
jelentős részben aktív, a speciális helyi viszonyokhoz illeszkedő kezelést igényel. A magas
természeti értékű területek aránya és a biológiai sokféleség lecsökkent, az idegenhonos,
inváziós fajok terjedése fokozódik, így az ökoszisztéma-szolgáltatások, elmaradnak az
igényektől.
 Alacsony szintű fogyasztói egészség-és környezettudatosság.
7.5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás
hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a
mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Klímaváltozásnak való nagyfokú kitettség, klímaváltozáshoz történő adaptáció, illetve
mitigáció alacsony foka, valamint annak ösztönzésének elmaradása.
 Elavult telepi öntözési infrastruktúra.
 Fosszilis energiafüggőség és alacsony energiahatékonyság. (mezőgazdasági termelő épületek)

60. oldal

Kunhegyes Város Gazdasági Programja 2014-2020

Erőforrás-gazdálkodás nem kielégítő: elavult technológiák, állat elhelyezési és trágyakezelési
problémák.
 A helyi megújuló energiaforrások, erdei biomassza, a melléktermékek, nem élelmiszer jellegű
nyersanyagok energiacélú felhasználási aránya alacsony.
 Erőforrás-hatékonyság gyengeségei az élelmiszeriparban (alapanyag- energia- és
vízfelhasználás fenntarthatósága és hatékonysága)


7.6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés
támogatása a vidéki térségekben
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó specifikus célok:
 Kedvezőtlen szociodemográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek: Fiatalok elvándorlása;
elöregedés; romló egészségi állapot; újratermelődő mélyszegénység; növekvő helyi
szolgáltatáshiány; kulturális örökség eróziója; szétesett helyi közösségek.
 Vidéki helyi gazdaság gyenge, kezdetleges és szervezetlen: Fejletlen és gyenge KKV szektor;
helyi termelés-fogyasztási kapcsolatok hiánya; helyi termékek hiánya; innováció hiánya;
együttműködések hiánya, gyenge hálózatosodás; turisztikai potenciál gyenge kihasználtsága;
helyi agro- biodiverzitás kihasználtsága minimális.
 A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés gyenge: Teljes fosszilis
energiafüggőség; természeti erőforrások degradációja (helytelen, lefolyásgyorsító
vízgazdálkodás, talajpusztulás, biológiai sokféleség csökkenése); pazarló gazdálkodás
(energia, ivóvíz, élelmiszer, hulladékok).
 Jelentős és tovább növekvő területi fejlettségi különbségek a vidéki térségek rovására.
 Vidéken élők által elérhető jövedelemforrások jövedelmezőségi szintje alacsony.
 Vidéki munkanélküliség, az aktív korú inaktívak koncentrációja a vidéki területeken.
 Helyi infrastruktúra gyengesége. Szolgáltatáshiány a vidéki területeken.
 IKT kapacitás és használat alacsony szintű. Az IKT működtetéséhez, használatához szükséges
megfelelő humánerőforrás hiánya.

8. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a
szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel.
Az Operatív Program célcsoportját a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett alábbi három
társadalmi csoport alkotja:
1) a szegény családban élő gyermekek: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek (kiemelten a 0-3 éves korosztály tagjai);
2) a közterületen élő személyek: az utcai szociális szolgálat nyilvántartásában szereplő utcán élő,
vagy éjjeli menedékhelyen alvó személyek;
3) rendkívül alacsony jövedelmű személyek: legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának
megfelelő havi jövedelemmel rendelkező rokkantsági vagy nyugellátásban részesülő személyek,
továbbá rokkantsági vagy időskorúak járadékában részesülők.
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Az Operatív Program háromféle tevékenységet fed le: a megfelelő étkezés biztosítását, a társadalmi
felzárkózást elősegítő alapvető fogyasztási cikkek beszerzését, továbbá másodlagos jelleggel, nem
önálló elemként kísérő intézkedéseket.
Az élelmiszersegély kétféle módon nyújtható: előre összeállított segélycsomag formájában és/vagy
meleg étkezésként. A nyújtott élelmiszereknek meg kell felelniük a nyújtás pillanatában
Magyarországon hatályos élelmiszer egészségügyi szabályoknak.
A rászoruló személyektől a nekik juttatott termékekért vagy felkínált szolgáltatások
igénybevételéért semmilyen jogcímen sem kérhető díjvagy bármilyen ellentételezés!
Az operatív program olyan műveleteket támogat, melyek
 személyes felhasználásra szánt élelmiszert és/vagy alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak el a
program szerinti leginkább rászoruló személyeknek (az élelmiszert és cikkeket előállítás és/vagy
adománygyűjtés útján lehet beszerezni);
 a leginkább rászoruló személyek újbóli társadalmi beilleszkedését előkészítő, adott esetben
elősegítő kísérő intézkedéseket hajtanak végre; illetve
 a kölcsönös tanulást és tapasztalatátadást biztosítják a partnerek között.
Lehetséges kedvezményezettek: állami szervek, önkormányzatok, önkormányzati intézmények, a
program tevékenységeiben tapasztalattal rendelkező civil szervezetek és egyházi jogi személyek, vagy
ezek konzorciuma.
Az RSZTOP pénzügyi előirányzata az anyagi nélkülözés tekintetében a forrás relatív többségét a
gyermekszegénység elleni küzdelemre tervezi felhasználni és minden művelet tartalmaz kísérő
intézkedéseket.
(15.táblázat)
Közkiadások összege
Közkiadások összege
Beavatkozási területek
millió euróban
milliárd forintban
Gyermekszegénység
55
16,4
ebből kísérő intézkedések
2,8
1
Közterületen élők
10,9
3,2
ebből kísérő intézkedések
0,5
0,3
Rendkívül alacsony jövedelmű személyek
32,1
9,4
ebből kísérő intézkedések
0
0
Összesen
98
29
(Forrás: www.palyazat.gov.hu)
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