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„… a városok gazdasági életének legbiztosabb alapja 
az emberrel való törődés, az emberről való  

gondoskodás kell, hogy legyen.” 
(Lewis Mumford) 

 
I. Jelenlegi helyzetünk 
 

A Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentése szerint Magyarország lakossága a 2011. év 
végén 9 millió 962 ezer fő volt. Az elmúlt évben 88.050 gyermek született, 2,5 százalékkal 
kevesebb, mint az előző évben, s bár a halálozások száma is csökkent 1,3 százalékkal – 
128.700 ember halt meg – a természetes fogyás 40.650 fő volt. A nemzetközi vándorlás azon-
ban országunk számára pozitív volt, így népességünk összességében csak mintegy 24.000 
fővel lett egy év alatt kevesebb. 

 
Szentes népmozgalmáról saját felhasználásra 1977 óta vezetünk nyilvántartást. E szerint 

városunk lakossága 1979-ben volt a legmagasabb, ekkor meghaladta a 35.000 főt. Azóta két 
évben fordult elő, hogy a népességszám növekedett az előző évhez képest; a többi évben 
csökkent a lakosság, 2008-ban már a lélekszám harmincezer alá; jelenleg 29.052-en vagyunk. 
A lakosságszám csökkenésének üteme fokozódik (1. számú melléklet). Táblázatunkból az is 
kiderül, hogy városunkban egyértelműen csökken a születések száma, ami azonban a halálese-
teket illetően nem mondható el. Kitűnik az is, hogy 1985-ig Szentesre több ember települt be, 
mint amennyien elvándoroltak, ezután pedig megfordult a tendencia. A város lakosságszáma 
csökkenésének mintegy harmadát az okozta, hogy az elvándorlók száma meghaladja a beköl-
tözők számát. 

 
Jó volna megvizsgálni, hogy „hová és miért” költöznek a Szentest elhagyók, de a számí-

tógépes adatfeldolgozás miatt erre nincs egyáltalán lehetőségünk. A hely és az okok átgondo-
lása szerint négy kategóriát különböztethetnénk meg: 

1. a természetes népvándorlás (házasodás, családegyesítés, elvágyódás, stb.) 
2. kisebb, valószínűen környékbeli helységbe költözés, amelynek célja a létfenntartási 

költségek csökkentése 
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3. nagyobb városokba, Budapestre költözés a munkalehetőség, a magasabb jövedelem, a 
magasabb életminőség megszerzése érdekében 

4. külföldre költözés (az 1-es és a 3-as okokból) itt a táblázatunk nem mutat pontos ada-
tot, hiszen csak a végleges, bejelentett kivándorlást jelzi. 

Az 1. kategóriába tartozó népvándorlás mindig is megvolt, ez nem indokolja a város né-
pességcsökkenését, hiszen a be- és elköltözők valószínűen kiegyenlítik egymást. 
Abból, ami a megszerezhető statisztikai adatokból kiolvasható, és amit személyes tapasztala-
tunk is alátámaszt valószínű, hogy az elvándorlások oka és magyarázata legnagyobb mérték-
ben a 3. okként felsoroltakban keresendő. Csongrád megyében az utóbbi években csak Szeged 
és a szegedi agglomeráció néhány településének a népessége növekedett. Az elvándorlók leg-
nagyobb számban a 15-40 éves, munkaképes korosztályból kerülnek ki és valószínű számot-
tevő részük még nem családos, így könnyebben mozdul. 
 

Magyarországon és Szentesen is több férfi születik, mint nő. Ez az arány azonban később 
megváltozik. A férfiak átlagos várható élettartama 70,1 év, míg a nőké 77,8 év. Mivel a vár-
ható élettartam növekszik, a születő gyermekek száma pedig csökken, nálunk is – mint Euró-
pában – a társadalom elöregedése figyelhető meg. Városunkban a 2. számú mellékletben lát-
ható a lakosság kor szerinti megoszlása. 

 
Napjainkban Magyarországon a lakosság közelítően 2/3-a munkaképes korú, Szentesen és 

környékén ez az arány egy kicsit magasabb, mintegy 69%. A statisztikák szerint a 15-65 éves 
korosztályt számítjuk munkaképes korúnak. Ennek a korosztálynak azonban a 2011. évi sta-
tisztikai jelentések szerint csak 56%-a foglalkoztatott. A férfiak foglalkoztatottsági aránya 
magasabb, 61,4%, míg a munkaképes nőknek alig több mint fele dolgozik (50,9%). A fiatal 
korosztály, a 15-24 éves korúak mintegy 18%-a tud elhelyezkedni ma Magyarországon. 

 
A fenti számok azt jelentik, hogy jelenleg mintegy 3,8 millió foglalkoztatott tart el 9,9 

millió lakost. Ez az arány már most sem mondható jónak, de a születések számának további 
csökkenésével és a társadalom elöregedésével tovább fog romlani. 

 
Természetesen a munkaképes korú lakosság nem foglalkoztatott része egészében nem 

mondható munkanélkülinek, hiszen a 15-65 év közötti korosztály jelentős része tanul, szül 
vagy gyermeket nevel, egy részük beteg, egy részük pedig – elsősorban a nők, a hagyományos 
családi munkamegosztást követve – nem is akar foglalkoztatott lenni. Ez utóbbi rétegről nincs 
az országban pontos statisztikai adat. Azt tudjuk, hogy azok száma, akiknek nincs Magyaror-
szágon munkájuk, de szeretnének dolgozni a 2011. és 2012. év fordulóján 475.000 fő volt az 
országos adatok szerint. Ez 11,1%-os munkanélküliségi rátának felel meg. Tudjuk azonban, 
hogy a munkaügyi szervezeteknél nagyon sok az olyan ember, aki nem dolgozik, de semmi-
lyen munkaügyi ellátásra nem jogosult, már nem is veteti magát nyilvántartásba, ebből logi-
kusan következik, hogy a munkanélküliek aránya a megadottnál lényegesen magasabb. 

 
Nézzük meg a foglalkoztatási helyzetet Csongrád megyében, illetve Szentesen és környé-

kén. 
A nyilvántartott álláskeresők száma 2011 decemberében Csongrád megyében 20.210 fő 

volt (10,7%), Szentesen és térségében 2.198 fő (11%), ebből pályakezdő 287 fő, tartós mun-
kanélküli (1 évnél régebben) pedig 702 fő volt. Pontos, csak Szentesre vonatkozó adat szerint 
a városunkban közelítőleg 1.500 fő a nyilvántartott álláskeresők száma, általában a ráta is 
alacsonyabb a térséginél, mintegy 7,5% lehet.  
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Csongrád megyében Szegeden és térségében a legkisebb a nyilvántartott álláskeresők 
száma, ezt követi Szentes és térsége és Hódmezővásárhely és térsége közel azonos mutatók-
kal. Lényegesen magasabb a munkanélküliség Makó, Kistelek és Csongrád térségben. 

Iskolai végzettség szerint a Csongrád megyei álláskeresők 30%-a legfeljebb 8 osztályt 
végzett, 30%-a szakmunkás vagy szakiskolai végzettségű, 33%-uk szakközépiskolát, techni-
kumot végzett vagy érettségizett, a maradék pedig diplomával rendelkezik. Szentes és térsé-
gében nem nagyon tér el az iskolai végzettség szerint a munkát keresők összetétele, kicsit 
magasabb a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya (34%) és alacsonyabb a diplomások száma 
(5%). 

Az álláskeresők 57%-a Csongrád megyében, 58% Szentes és térségében (1.287 fő) sem-
milyen munkanélküli ellátást nem kap. 

 
Közfoglalkoztatásban, illetve az aktív korúak segélyében azok részesülhetnek, akik mun-

kanélküliek és semmilyen munkanélküli ellátást nem kapnak. 
 
Az „Út a munkához” program keretében Szentesen 2009-ben 364 főt, 2010-ben 441 főt 

tudtunk foglalkoztatni. A programhoz 25 önkormányzati intézmény csatlakozott, amelyek a 
legváltozatosabb munkakörben alkalmaztak közcélú foglalkoztatottakat (pl.: dajka, karbantar-
tó, családgondozó, takarító, adminisztrátor, gondozó, stb.), tekintettel iskolai végzettségükre 
is. Az önkormányzat szervezte a foglalkoztatást és közvetítette a dolgozókat. A folyamat jól 
szervezett és nagyon gyors volt. A jól dolgozó közfoglalkoztatottakat hosszabb időre tudtuk 
alkalmazni. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a munkáltatókkal, az ellátottak pedig mun-
kabért kaptak segély helyett. 

Az „Út a munkához” program 2011. évben megszűnt. Ettől kezdve a segély feltételeként 
iskolai végzettségtől függetlenül köteles a munkanélküli a Munkaügyi Központ által felaján-
lott munkát elfogadni és köteles részt venni a felajánlott képzésben. 

 
Ekkor az aktív korú, nem foglalkoztatottakat napi 4 órás munkaidőben lehetett alkalmazni 

4 hónap időtartamban. Fizetésük a minimálbér vagy a garantált bérminimum (78.000 Ft, illet-
ve 94.000 Ft) fele lehetett. Az elmúlt év szeptemberétől megjelent a közfoglalkoztatási bér-
minimum és a közfoglalkoztatási garantált bérminimum. (Ez az összeg 4 órás foglalkoztatás 
esetén bruttó 34.652 Ft, illetve 39.000 Ft volt.) A közfoglalkoztatási bérek kifizetése heti rész-
letekben történik. 

 
A fenti foglalkoztatási feltételekkel 2011-ben havi átlagban 112 főt tudtunk munkáltatni; 

a legtöbben augusztusban dolgoztak, összesen 172 fő. A munka elutasítása vagy szerződéses 
idő előtti megszüntetése miatt 115 főt kellett a rendszerből kizárni. 

 
Az elmúlt évben csak 40 főt tudtunk 8 órás munkában foglalkoztatni – szeptembertől ők 

is közfoglalkoztatási bérminimumot – bruttó 71.800 Ft – kaphatták heti kifizetéssel. 
 
Ebben az évben ismét változtak a feltételek. Lehetséges: 
I. Hagyományos, hosszú távú közfoglalkoztatás napi hat órában, kétszer 5 hónapban, 

időszakonként 50-55 fő alkalmazásával. Az intézmények közelítően 350 főt tud-
nának alkalmazni. 

II. Start mintaprogram – pályázat alapján – csak férfiakat foglalkoztat. 
Szentesen - belvíz-elvezetési program 8 órás munka 45 fő részére, 9 hónapig 
                    - téli közfoglalkoztatási program 8 órás munka 48 fő részére tavasszal 

és télen 2-2 hónapig 
                    - járda-felújítási program 8 órás munka 10 fő részére 9 hónapig. 
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Ezekben a programokban nem csak foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogo-
sultak alkalmazhatók. 

III. Országos közfoglalkoztatási programok pl.: árvízvédelem 
Szentes és vidékéről mintegy 200 főt (erdőkarbantartás, stb.) foglalkoztatnak majd  
 

A 30 éven aluli fiatalok a segélyezettek mintegy 30%-át teszik ki. 
 
Mint tudjuk, a közfoglalkoztatás nem teremt folyamatos munkalehetőséget, végleges vagy 

hosszabb idejű foglalkoztatást. Nézzük meg, mi a helyzet a munkaerőpiacon. 
A munkáltatók 2010-ben Szentes és térségében összesen 421 nem támogatott álláshelyet 

hirdettek meg a Munkaügyi Központ Kirendeltségén, 2011-ben pedig 514-et. Ezeket a mun-
kalehetőségeket szinte mindenütt a kötelező minimálbérrel hirdették. Hasonlóan alacsony a 
határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyra keresett munkavállalók száma: 2010-ben 554 
főt kerestek, 2011-ben pedig 566 főt. (Ezek fedik egymást.) 

A Munkaügyi Központ legmagasabb összegű és foglalkoztatási szempontból leghatáso-
sabb támogatása a munkahely-teremtés segítése. Ezzel Szentes és térségében 2010-ben 5 
munkáltató pályázatát támogatták, 21 fő munkáltatását segítve, míg 2011-ben 3 munkáltató 17 
főnek teremthetett munkahelyet segítségükkel. 

 
Városunkban a több mint tíz éve alakuló ipari parkban már több mint 2.500 ember dol-

gozhat, de nincs arról pontos adatunk, hogy ebből mennyi az újonnan létesített munkahely. 
 

II. A lakosság elvárásai a várossal szemben, ahol szívesen élnének 
 

A szakirodalom és a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az emberek élhető várost szeret-
nének. Ennek számos összetevője van, itt csak néhányat emelnék ki, amelyek kialakításában 
az önkormányzatnak is lehet, lehetett feladata, szerepe. 

1. A város megközelíthetősége, úthálózat 
Szentes nem a Magyarországot elég gyéren behálózó autópályák mellett helyezkedik 
el. Az ide vezető utak másod- vagy harmadrendű útvonalak, jó minőségűek. A legkö-
zelebbi autópálya csomópont 35 km-re, 25-30 percre van a várostól. A fontosabb 
nagyvárosoktól Szentes gépkocsival egy órányi távolságra fekszik a négy megyei vá-
ros és három határátkelő alkotta gyűrű középpontjában.. A vasúti közlekedés napja-
inkban inkább visszafejlődik. A vízi úton történő szállítás a Tisza közelsége miatt ki-
fejlődhetne, de úgy tűnik nincs rá igény. A távolsági autóbusz-közlekedés bizonyos 
viszonylatokban megfelelő, de a városkörnyéki községek megközelítése nehézkes. 
Szentes saját úthálózata teljes mérten kiépített, a valamennyi belterületi utca pormen-
tesített. A városban ugyanakkor a tömegközlekedési lehetőségek csökkennek. Az 
egyik fő közlekedési eszköz a kerékpár. Szentesen jó ütemben épülnek a kerékpár-
utak. 
 

2. Közműellátottság 
Városunkban a közműellátottság gyakorlatilag teljes. Teljes az elektromos áram és az 
ivóvízellátás, meglehetősen magas a vezetékes gáz és most már a szennyvízelvezető 
csatornával történő ellátás is. A járdák és a belvízelvezető rendszer kiépített, jelenleg 
is felújítás alatt. A szemétszállítás és a kéményseprési szolgáltatás lefedi a várost. A 
köztisztasági szolgáltatás a város teherbíró képességének megfelelő, a környező hely-
ségekkel felveszi a versenyt, zöldfelületei nagyok, többségében gondozottak. Szentes 
szép és rendezett kisváros. A rendbe hozott Kurca, vonzó sétányai és szökőkútjai, 
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megújított műemlékei, terei, rendbe hozott utcái sokak számára jelentik a kellemes 
környezetet, s vonzóak az ide látogatóknak.  
A város rendezettsége, közműveinek kiépítettsége, fejlődésének dinamikája nemzet-
közi összehasonlításban is elismerést vívott ki. 
Jelzi ezt az Európai Becsület Zászló, az Európa Plakett, s 2011-ben Szentes nyerte el 
kategóriájában Európa Zöld Fővárosa címet. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy nem lennének további feladatok. Komoly 
gondot jelent jelenleg a szennyvíztisztító-telep korszerűsítésnek kötelezettsége, amely 
előttünk álló feladat. 
Ki kell emelnünk, mint fő erősségét városunk üzemeltetésének, hogy a kiépített távfű-
tő rendszer termálenergiával is működik. A termálvíz fűti egyre több közintézmé-
nyünket is. Az elmúlt években teljesen felújított, kibővített és automatikus vezérlésre 
átállított közel 4000 lakásegységet kiszolgáló egységes geotermikus rendszer az egyik 
legnagyobb Európában. Legközelebbi teendőink közé tartozik a város közvilágításá-
nak korszerű és takarékos felújítása. 
 

3. Közintézmények 
A város felújított bölcsődéje, óvodái a jelentkező igényeket képesek kielégíteni. Álta-
lános iskolai rendszerünkben a város csökkenő népessége miatt iskolákat kellett ösz-
szevonunk. Iskoláinkat igyekszünk modernizálni, korszerűsíteni. Az általános iskolai 
igényeket Szentesen a működő egyházi iskolákkal együtt jó színvonalon megoldjuk. 
Középiskolás gyermekeink nagyobb része városunkban tanulhat, de természetesen 
minden szak és szakma tanítása nem megoldható Szentesen. 
Önálló felsőoktatási intézményünk nincs, de felsőfokú képzést adó, kihelyezett tago-
zat működik Szentesen. Bármennyire szeretnénk, az országban zajló ellentétes folya-
matok miatt önálló felsőoktatási intézmény alapítása nem valószínű a közeljövőben.  
A város 50 km-es körzetében több egyetem és főiskola működik és néhány speciális 
fakultástól eltekintve szinte minden szak elérhető .A felsőfokú tanulmányokhoz szinte 
egyedülálló módon évente 150-200 fiatal számára biztosítunk városi ösztöndíjat. 
  Ugyanakkor több alapfokú művészeti iskolánk eredményesen működik. A kollégiu-
mi igényeket mind az általános, mind a középiskolák szintjén ki tudjuk elégíteni. 
Szociális és idősgondozó intézményhálózatunk teljes és jól működik. Van hajléktalan 
ellátó intézményünk, családok és gyermekek átmeneti otthona, több idősek otthona és 
idősek napközi otthona, működik a házi gondozás, a tanyagondnoki ellátás, a jelző-
rendszeres segítségnyújtás, a problémás gyermekek számára a pedagógiai szakszolgá-
lat, speciális általános iskola és diákotthon, családsegítő központ. 
Az egészségügyi ellátásban a háziorvosi és házi gyermekorvosi hálózaton kívül, sok 
fajta szakrendelés megtalálható és működik a kórházunk is. Van városunkban mentő-
szolgálat, sőt itt van az ország hét helikopteres légi mentőszolgálatának egyike. 
A kulturális és művelődési igényeket könyvtár, gyermekkönyvtár, művelődési ház, 
közösségi ház, kulturális és hangversenyközpont, mozi, múzeum igyekszik kielégíte-
ni. Különleges hangulata van a nyári színháznak. Szinte nincs olyan nap, amikor ne 
lenne valamilyen kulturális rendezvény a városban. 
Szentes sportváros. Sport- és termálfürdőnk, sportcsarnokunk, sport- és teniszpályák 
sokasága, BMX-pálya, teke- és bowlingpálya, versenytánc lehetőség, fedett korcso-
lyapálya, minden iskolában tornaterem, a ligetben korszerű futópálya áll a sportolni 
vágyók rendelkezésére. 
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4. Kereskedelem, vendéglátás 
A város kereskedelmi ellátása megfelelő. A kifejezetten extra vagy magas minőségű, 
különleges árucikkek kivételével minden típusú, árfekvésű áru beszerezhető. Hiány-
cikkek ritkán vannak, inkább az áruk túlkínálata jellemző a fizetőképes kereslethez vi-
szonyítva. Az éttermek, cukrászdák, kocsmák és diszkók a város lakosságának igé-
nyeit képesek kielégíteni (egyesek szerint túl sok is van belőlük), vannak kisebb pan-
zióink és szálláshelyeink, de sajnos nincs sok vendég fogadására alkalmas szállodánk. 
Ez hátráltatja az idegenforgalom fejlődését, fejlesztését. 
 
 

5. Foglalkoztatás, munkahelyteremtés, jövedelmek 
Míg a fenti felsorolásokból is megállapítható, a lakosság által támasztott elvárások 
nagyobb részét a város eddigi vezetése jól teljesítette, a város megtartó erejét elsősor-
ban meghatározó foglalkoztatás kérdésben a megtett erőfeszítések ellenére nem tud-
tunk jelentős előrelépést elérni. Ezt bizonyítja a Fórum internetes újságon keresztül 
végzett rövid felmérés is. A közvélemény-kutatás, amely 2012. március 2-9. között 
történt, nem tudományos igényű, de a válaszok igen sokat mondóak. A válaszadók 
túlnyomó többsége a fiatalok elvándorlásának okaként a munkahelyek, a s ezen belül 
is a minőségi munkahelyek hiányát jelölte meg és az alacsony fizetéseket. 
 

Mit tett és tesz a város vezetése azért, hogy minél több munkahely létesüljön 
Szentesen? 
 
A Képviselő-testület elfogadta a város 2011-2014. évre vonatkozó ciklustervét. Ebben 
kimondják: 
„A lakosság számára az életminőség legfontosabb jellemzője a biztonság (a megélhe-
tés, a család és a vagyon biztonsága) és a kiszámítható perspektíva és annak fenntart-
hatósága. A megélhetés és a család biztonságának, valamint a perspektívikus tervezés 
alapja a kiszámítható saját jövedelem, …” „Ebből következik, hogy minden koncep-
ció alapjának a helyi gazdaság fejlesztése, és azon belül is annak foglakoztatási képes-
ségének bővítése kell, hogy legyen.” „A gazdaságfejlesztése három alappillére: 

‐ a vállalkozásfejlesztés 
‐ a térségmarketing 
‐ a képzés.” 

A javaslatok között szerepel:   
‐  az agrárkutatások ismételt beindítása 
‐ a megtermelt zöldségek feldolgozása és eladása 
‐ tovább kell fejleszteni az ipari parkot, különös tekintettel az innovációs 

képesség fejlesztésére 
‐ fejleszteni kell a sport, konferencia, wellness és üzleti turizmust 
‐ törekedni kell a térség elérhetőségének javítására az utak korszerűsítésé-

vel, építésével 
‐ összehangolt térségimázst kell kiépíteni 
‐ korszerűsíteni, piacképesebbé kell tenni a képzést. 

 
A gazdaságfejlesztés nem elsősorban önkormányzati feladat. Erre az önkormány-

zat gazdaságilag nem is képes, de a vállalkozások egyenlő feltételeinek biztosítása 
okán, bizonyos határon túl a jogszabályok sem engedik saját vállalkozásainkat támo-
gatni. 
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A befektetési hajlandóság nagyban függ az általános gazdaságpolitikától, a vállal-

kozói bizalomtól, az ország megbízhatóságától s annak megítélésétől. Ez a befektetői 
hangulat manapság igen hűvös, az ország nem vonzó a befektetők számára. 

Egy ilyen helyzetben a város csodákat tenni nem tud, de minden eszközzel igyek-
szik a maga lehetőségeit kihasználva munkahelyeket megőrizni illetve bővítéséhez 
segítséget nyújtani. 

 
A vállalkozások letelepedéséhez, megerősödéséhez segítséget adunk. Létrehoztuk 

és fejlesztjük a Szentesi Ipari Parkot. A városunkban található jelentős vállalkozások 
az ipari park területén üzemelnek. A további fejlődéshez kiépített infrastruktúrával 
rendelkező területek állnak rendelkezésre, vállalkozói inkubátorház üzemel. A Szen-
tesi Ipari Park területe 140 ha és tovább fejleszthető. A terület jó része közművesített, 
utakkal, bizonyos része iparvágánnyal ellátott; 1-2 ha nagyságú területek már kialakí-
tottak, de igény szerint nagyobb vagy kisebb területek is alakíthatók. A vállalkozók 
számára a területen kívül szolgáltatások széles köre áll rendelkezésre, az önkormány-
zat hivatala kiemelt figyelmet, soron kívüli ügyintézést biztosít az ide települő szerve-
zeteknek. Elmondhatjuk, hogy erőfeszítéseink eredményeként 2006-tól az ipari park 
betelepülése növekvő pályára került. Természetesen a világban és Magyarországon is 
érzékelhető gazdasági válság hatásait nem lehetett Szentesen sem teljes mértékben ki-
védeni. 

 
Szentes Város Önkormányzata még 2010-ben rendeletet fogadott el a gazdaság-

élénkítésről. Ennek célja a városban működő mikro-, kis- és középvállalkozások be-
ruházásait, innovációját, gazdaság- és kereskedelemfejlesztését, valamint munkahely 
megőrzését segíteni, támogatni. A támogatások formája ingatlanvásárlási árenged-
mény, illetve kamatmentes kölcsön. A támogatásokat évente pályázat útján lehet el-
nyerni. 

 
Csongrád megyében a bruttó átlagkeresetek alakulása az országos átlag táján van. 

Megfigyelhető, hogy az egész országra jellemzően a nagyvárosokban jelentősen ma-
gasabbak az átlagkeresetek (4. számú melléklet). Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a 
munkabérekre rakodó jelentős egyéb terhek miatt, valamint a gazdasági világválság 
hatása miatt Magyarországon a munkavállalók harmada minimálbért keres, vagy mi-
nimálbéren van bejelentve. Ez alól Szentes sem kivétel. Ugyanakkor városunk és kör-
nyéke bizonyos szempontból speciális helyzetben van. Tudjuk, hogy térségünk az or-
szágban az egyik központja a fóliás és üvegházi primőr zöldségtermesztésnek – kö-
szönhetően a különlegesen sok termálvíz kincsnek. Ebből adódóan nagyon sokan dol-
goznak feketemunkásként e területen. Azt mondják, a környékben élő emberek nem 
rendelkeznek kevesebb jövedelemmel, mint az ország gazdagabb régiói, csak sokkal 
többet dolgoznak érte. Fóliában dolgozni ugyanis szezonális munka és nagyon nehéz. 
Ezt a körülményt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni akkor, amikor a köz-
munkás jövedelmet néhányan visszautasítják. A szentesi munkahellyel rendelkezők jó 
része is akkor veszi ki szabadságát, amikor „paprikaszezon” van. 

A fiatalok azonban már nem szívesen választják ezt a nehéz, időszakos, ember-
szaggató munkát. 
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III. Lakáshelyzet 
 

Szentes Város Önkormányzatának mindkét lakhatással foglalkozó rendeletében biztosítva 
van, hogy a város számára fontos, hasznos szakemberek az általánostól eltérő módon, köny-
nyebben jussanak lakáshoz, illetve biztosítsák lakhatásukat. 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999. (VII. 10.) KT szá-
mú rendelet 20. § (2) bekezdése kimondja, hogy  

A Képviselő-testület minősített többséggel – a város oktatási, kulturális, egészségügyi, 
gazdasági, igazgatási, sport feladatainak színvonalasabb ellátása érdekében – egyedi döntés 
alapján, természetes vagy jogi személyt az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlőjéül 
meghatározott ideig, vagy feltétel bekövetkeztéig kijelölhet. 

Jelenleg hét ilyen lakásunk van, kettő a Dr. Bugyi István Kórháznak, egy a Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház vezető orvosának biztosítva, egy az Országos Mentőszolgálatnak, kettő a Horváth 
Mihály Gimnáziumnak, egy pedig a Szentesi Vízisport Klub számára. A kiutalások egy része 
régi, határozatlan idejű, a többi határozott idejű, de a határozott idő meghosszabbítható.  

A város ugyanezen rendelete 33-36 szakaszaiban fenntartotta a szolgálati lakás intézmé-
nyét (ez most már a Lakástörvény szerint nem kötelező, csak lehetőség). Ezek a lakások álta-
lában intézményekhez kötődnek, bérlakásként funkcionálnak, de betöltésük csak közalkalma-
zottakkal történhet, akikre javaslatot az intézményvezető tehet. A lakások többnyire iskolák-
hoz kötődnek. Sajnos, sok esetben, ha más célra szükségesek a helyiségek, megszüntetik a 
lakásokat, de még mindig több mint húsz lakást használunk erre a célra. 

 
A lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról szóló 3/2011. (XII. 31.) önkormányzati 

rendelet 7. (1) bekezdése szerint pedig 
Az a 30 év alatti pályakezdő szakember, művész vagy sportoló, aki munkahellyel és leg-

alább a minimálbér kétszeresét meghaladó egy főre jutó nettó jövedelemmel rendelkezik, 
a.) Szentesen kíván letelepedni, 
b.) egy évben belül Szentesre költözött, 
c.) átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült 

és vállalja, hogy zárolt lakástakarék-betétszámlára havonta legalább 50.000 Ft megtakarítást 
helyez el, és ennek segítségével lakhatását öt éven belül megoldja, legfeljebb öt évre, szociális 
alapon megállapított lakbér fizetése mellett legfeljebb egyszobás, önkormányzati tulajdonú 
lakás bérleti jogát kaphatja meg. 

 
Ebben az esetben sem kell sorban állni, a Szociális Bizottság javasolhat, a Képviselő-

testület dönt. Ez a lehetőség a viszonylag jól kereső, fiatal szakembereknek biztosítana lehető-
séget. Egyenlőre ilyen lakáskiutalásunk nincs. (A régi rendeletben is volt hasonló lehetőség, 
sokkal kevesebb előtakarékossági előírással – mert olcsóbbak voltak a lakások is. Néhány 
esetben igénybe is vették a fiatalok, de többnyire nem bírták az előtakarékosságra előírt ösz-
szeget fizetni – ezért most magasabb jövedelemhez kötöttük a támogatást.) 

 
A meglévő lehetőségek ellenére ki kell jelentenem, hogy városunkban, általánosságban 

nincs lakáshiány (olcsó, szociális lakásból van hiány). Ezt azzal szeretném indokolni, hogy ha 
megnézik az 1. számú mellékletet, fel van tüntetve, hogy a város 29.052 fő lakosának 12.860 
darab lakása van. Ez azt jelenti elméletben, hogy egy lakásban 2,28 fő lakik, a gyakorlatban 
pedig azt, hogy Szentesen van vagy ezer magántulajdonú üres lakás, amelynek jó része kiadó 
(az előző népszámlálás 800 üres lakást jelzett, most azonban valószínűen több van), ha van rá 
fizetőképes kereslet. (Egy egyszobás, komfortos, összkomfortos lakást Szentesen mintegy 
30.000-35.000 Ft-ért lehet bérelni, akár holnap.) Csak az a kérdés, hogy van-e rá fizetőképes 
kereslet. És itt visszatérünk a foglalkoztatás és a jövedelmek kérdéskörére. 



  9

Bizonyítja, hogy nincs komoly lakáshiány, hogy a közvélemény-kutatás 117 darab vála-
szából összesen 4 fő említette, hogy nálunk nehéz lakáshoz jutni (3. számú melléklet). 

 
Városunkban 458 darab önkormányzati tulajdonú bérlakás van, többnyire egy, másfél és 

kétszobások, az átlagos lakásnagyság 53,5 m2. Nagyobb lakás összesen 38 darab van. A laká-
sok 85%-a komfortos vagy összkomfortos. A lakbérek meg sem közelítik a piaci lakbéreket 
(összkomfortos lakás esetén 200 Ft + áfa, havonta és négyzetméterenként; komfortos lakás 
esetén 183 Ft + áfa), de a szociális alapon lakáshoz juttatott emberek egy része ezt sem tudja 
kifizetni. A város lakbérhátraléka meghaladja a 20 millió forintot. Ezek az emberek – gyere-
kek is – sok esetben elképesztő nyomorban élnek segélyből, családi pótlékból. Munkanélküli-
ek, nem ritka, hogy a fejenkénti havi jövedelmük nem éri el a 30.000 forintot. És itt ismét 
visszatértünk a jövedelmek és a foglalkoztatás kérdéskörére. 

Egy nem régen alakult munkabizottság egyenként fogja vizsgálni a hátralékos bérlők 
életviszonyait. 

 
Szentesen a magánlakás-építések szinte teljesen leálltak, az utóbbi időben még tíz építési 

engedélyt sem adtak ki évente. Az elkezdett építkezések nagyon lassan, hosszú évek alatt ké-
szülnek el, sokat be sem fejeznek. 

A dolgozat II. részében leírtam, hogy a város közművekkel való ellátottsága meglehető-
sen jó. Fogyó lakosságszám mellett, új helyen építési telkeket kialakítani nem gazdaságos. Ezt 
az utóbbi évtizedben vizsgálta a város és egy magánszemély is. Új területen kialakítani építési 
telkeket és azokat közművesíteni olyan magas telekárakat eredményezne (közelítően 7 millió 
forint), hogy azokat Szentesen nem lehetne eladni, de nem is szükséges. A város teljesen 
közművesített területein a fenti ár feléért, harmadáért lehet venni lebontásra érett házakat és 
ott lehet építkezni. Ez hasznos a város számára is, hiszen megújulnak az utcák, a tönkrement 
házak helyett, új, korszerű házak épülnek. 
 
IV. Javaslatok 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A címben megadott téma - „A fiatalok városban tartását szolgáló intézkedések” – rendkí-

vül összetett. Azt gondolom, valószínűen minden várospolitikus akár helyben, akár az ország-
ban más-más módon közelítené meg a problémát, más aspektusát ragadná meg, és más utakon 
jutna el arra a következtetésre, hogy a feltett kérdés megoldhatatlan; de megoldandó-e? 

Az Európai Unióba történő belépésünkkel, a munkaerő szabad áramlásával kinyílt a fiata-
lok számára a világ. Látják, tapasztalják, hogy a nálunk gazdagabb országokban milyen az 
életszínvonal, a fizetések. A magasan képzett fiatalok joggal gondolják úgy, hogy tudásukkal 
azt az életnívót ők is el tudják érni és jelenleg mi nem tudjuk a tudásukat, tehetségüket megfi-
zetni, sőt sok esetben munkát sem tudunk számukra biztosítani. A magasan képzett fiatalok 
közé sorolom a jó szakmunkásokat is.  

A teljesen képzetlenek pedig azt gondolják, hogy fizikai erejüket, szorgalmukat eladva is 
jobban fognak élni, ha másutt keresik boldogulásukat. Tudunk-e olyan érvet mondani, ami itt 
marasztalja őket? És a meglévő problémára még itt a gazdasági válság, és egész életünk más 
módszer szerinti megszervezése is.  

Mégis azt gondolom, Szentes város a lehetőségekhez képest jól vette az akadályokat. A 
közeljövőben a következő feladatokat tűzném magunk elé: 

1. Minden erőnket és befolyásunkat fel kell használnunk, hogy a kitermelt termálvíz 
visszasajtolása ne váljék számunkra is kötelezővé, mert abban az esetben jelenlegi 
munkahelyeinket sem tudjuk megtartani. 
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2. Igyekeznünk kell, hogy városunk megközelíthetőségét minél gyorsabban és jobb 
minőségben tudjuk megoldani. 

3. Folytatnunk kell az ipari park programot, bízva abban, hogy a munkahely teremté-
sének e lassú folyamata a gazdasági válság csillapodásával valamelyest felgyor-
sulhat. 

4. Amennyiben az önkormányzatok feladatai és gazdasági lehetőségi a jogszabályi 
változások letisztulásával egyértelművé válnak, oldjuk meg kórházunkban az or-
voshiányt, függetlenül attól, hogy az egészségügy milyen tulajdonban és irányítás 
alá kerül. Javaslom, hogy az önkormányzat évente építsen 5-7 lakást - kezdjük az-
zal, hogy a városunkban megtelepülő orvosok számára építsünk egy kicsi lakópar-
kot. Keressünk olyan diákokat, akik hajlandók Szentesre jönni dolgozni és adjunk 
számukra ösztöndíjat vagy fizessük ki a tandíjukat. Ebben az évben már elfogadott 
a költségvetésünk, de jövőre talán mindez megoldható, addig is lehet részletes 
programot kidolgozni. 

5. Javaslom, hogy módszeresen, a mainál nagyobb ütemben újítsuk fel meglévő bér-
lakásainkat. Szigeteljük az épületeket, cseréljük ki a vezetékeket, a külső és belső 
nagyjavításokat végezzük el – nem hagyhatjuk, hogy meglévő lakásvagyonunk 
tönkremenjen. 

6. Mérjük fel a szociális bérlakásban élők lehetőségeit és a reális lehetőségekhez iga-
zítsuk a lakbért, a segélyt, segítsünk munkát szerezni számukra, mert más esetben 
úgysem nő a bevételünk. 

7. Próbáljuk bevonni a lakáskérdés megoldásába az üresen álló lakások tulajdonosa-
it, tudatosítva az emberekben, hogy nem mindenkinek kell saját tulajdonú ingat-
lanban laknia. 

8. A város bővítése helyett támogassuk jobban a már meglévő lakások felújítását, 
korszerűsítését, ezzel egy kicsit segítve a megszűnőben lévő építőipart is. 

 
Természetesen ezek javaslatok, amelyeket meg kellene vitatni. Lehet, hogy más feladatok 

fontosabbak, a részletes kidolgozás során kiderülhetne, hogy van, amelyik nem megvalósítha-
tó, vagy más módon jobban megvalósítható. Azt gondolom, hogy a foglalkoztatás és a jövede-
lem kisebb javítása is, ha sikerül, javíthatná a fizetőképes kereslet megteremtésével a szolgál-
tató ipart. Én azonban nem vagyok gazdasági szakember. Kérem, mondják el véleményüket. 
 
Szentes, 2012. március 11. 
 
 
 Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera 
 osztályvezető 

 
 

 



1. sz. melléklet

Év Összlak. Születés Halálozás Beköltözés ElköltözésBevándorlás Külf. távozás Házasság Lakás (KSH adat)

1977. 34405 528 439 59 37 1 0 344
1978. 34854 544 402 195 12 4 0 289
1979. 35104 399 406 195 33 0 0 276
1980. 34613 524 432 273 29 0 0 222
1981. 34480 427 440 351 353 4 8 272
1982. 34633 416 465 707 558 0 12 218
1983. 34578 367 447 609 595 10 7 261
1984. 34462 304 439 610 591 0 0 219
1985. 34400 414 493 462 445 0 0 245
1986. 34205 399 464 517 683 0 8 235
1987. 33892 357 462 468 666 0 10 209
1988. 33524 367 434 471 579 0 6 219
1989. 33403 375 443 525 573 0 5 218
1990. 33163 387 470 449 600 0 6 225
1991. 33257 402 368 399 398 59 0 219
1992. 33173 338 445 394 411 43 3 184
1993. 33156 366 400 429 443 32 1 170
1994. 33076 358 468 434 454 50 0 194
1995. 32975 357 400 451 525 16 0 160
1996. 32803 332 447 438 480 18 2 167
1997. 32547 304 438 435 514 9 2 158
1998. 32339 311 437 409 428 15 3 127
1999. 31928 291 474 369 465 25 3 141
2000. 31659 275 405 383 485 22 5 160
2001. 31551 256 381 449 523 17 0 111 12640
2002. 31409 269 372 408 507 12 0 150 12647
2003. 31148 246 394 549 559 17 0 130 12655
2004. 30839 250 400 349 524 23 1 118 12674
2005. 30551 245 404 372 450 6 0 143 12681
2006. 30362 255 371 386 616 2 0 110 12692
2007. 30092 278 391 343 542 2 0 118 12703
2008. 29800 227 396 389 441 3 0 103 12722
2009. 29610 239 376 365 463 2 1 106 12777
2010. 29375 233 401 393 548 5 3 104 12860
2011. 29052 205 439 402 2 6 113

Szentes Város lakosságának alakulása
1977-től napjainkig



2. sz. mellékelt                                                                                   Szentes korfája a 2011-es évre. 
2011.12.31. állapot szerinti (nők)
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3. sz. melléklet 

 
 
 
 
„Ön szerint mi az oka a fiatalok elvándorlásának?” 
Közvélemény kutatás 2012.03.02.-tól – 2012.03.09.-ig, a véleményét leírta 117 fő  
 
 

Válaszok Fő 
Nincs munkahely 51 
Nincs kvalifikált munkahely főiskolát vagy egyetemet végzetteknek 18 
Nincs megfelelően fizetett munkahely (csak minimálbért fizetnek) 27 
Nincs lakás vagy telek 5 
Nincs megfelelő szórakozási-, kulturális lehetőség 9 
Sok idős dolgozik nyugdíj mellett, ezért nincs a fiataloknak munkahely 6 
Máshol (pl.: külföldön) jobbak a lehetőségek 10 
A közcélú foglalkoztatás kevés 3 
Más helységekből idejönnek dolgozni, ezért nincs a szentesieknek munkahely 2 
Csak protekcióval van munkahely 10 
Főiskola vagy egyetem kellene a városnak 5 
 



4. sz. melléklet

Terület 2010. év
Pest megye 182 869 Ft
Budapest 261 090 Ft
Bács-Kiskun megye 157 747 Ft
Kecskemét 196 200 Ft
Baranya megye 171 955 Ft
Pécs 209 891 Ft
Békés megye 151 762 Ft
Békéscsaba 186 265 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 163 465 Ft
Miskolc 197 714 Ft
Csongrád megye 169 135 Ft
Szeged 201 672 Ft
Fejér megye 190 288 Ft
Székesfehérvár 215 731 Ft
Győr-Moson-Sopron megye 193 544 Ft
Győr 238 906 Ft
Hajdú-Bihar megye 167 820 Ft
Debrecen 171 258 Ft
Heves megye 181 665 Ft
Eger 198 178 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok megye 152 438 Ft
Szolnok 190 272 Ft
Komárom-Esztergom megye 195 480 Ft
Tatabánya 204 707 Ft
Nógrád megye 153 118 Ft
Salgótarján 171 258 Ft
Somogy megye 157 503 Ft
Kaposvár 181 477 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 148 536 Ft
Nyíregyháza 180 003 Ft
Tolna megye 177 613 Ft
Szekszárd 182 820 Ft
Vas megye 170 158 Ft
Szombathely 198 796 Ft
Veszprém megye 163 777 Ft
Veszprém 204 478 Ft
Zala megye 156 461 Ft
Zalaegerszeg 180 645 Ft

Bruttó átlagkereset alakulása 
Magyarország megyéiben (Ft/fő/hó)


