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Szentes 
 
 
Tisztelt Képviselı – testület! 
   
Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének munkaterve alapján összeállításra 
került a fenti címő elıterjesztés.  
 
  A célunk az volt, hogy kerüljenek meghatározásra azok a szentesi kistérségi projektek, 
amelyek az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) megvalósításához kapcsolódóan 2013-
ig elnyerhetı fejlesztési források felhasználásával megvalósíthatóak.     
 
……/ 2009.  (03.27.) Kt. 
Tárgy: „Szentes város és Kistérsége II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (Új Magyarország Programhoz) 
kapcsolódó 2007 – 2013. évi Fejlesztési Terve. Fejlesztési „kulcs projektek” meghatározása, 
kidolgozási akciótervük meghatározása. A fejlesztésre fordítható saját források felosztási terve 
prioritások szerint.”  
Melléklet: 6 db 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselı–testülete megtárgyalta „Szentes város és Kistérsége 
 II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (Új Magyarország Programhoz) kapcsolódó 2007 – 2013. évi 
Fejlesztési Terve. Fejlesztési „kulcs projektek” meghatározása, kidolgozási akciótervük 
meghatározása. A fejlesztésre fordítható saját források felosztási terve prioritások szerint.” címő 
elıterjesztést és az abban foglaltakat tudomásul veszi. A kistérség Szentes várost érintı 
projekt elemeit a költségvetési lehetıség függvényében támogatja. 
 
Szentes, 2009. március 10. 
 
 
 

Szirbik Imre 
polgármester 
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Szentes város és Kistérsége II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez 
(Új Magyarország Programhoz) kapcsolódó2007 – 2013. évi 

Fejlesztési Terve. 
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Bevezetés 

 
 
  Jelen dokumentum Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének megbízásából 
került összeállításra.  
 
  Az volt a cél, hogy kerüljenek meghatározásra azok a szentesi kistérségi projektek, amelyek 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) megvalósításához kapcsolódóan 2013-ig 
elnyerhetı fejlesztési források felhasználásával megvalósíthatóak. Másrészt, hogy tudatos 
tervezésen alapuló projekt-fejlesztéseket megalapozva biztosítsa a projektek „mélységi” 
kidolgozásának kereteit, ami a forrásszerzési lehetıségek jobb kihasználását eredményezheti.     
 
  A dokumentum elkészítése a fentiek alapján, azért vált szükségessé, mert a célterület 
szereplıinek közös érdeke, hogy megalapozott fejlesztések valósuljanak meg a térségben. A 
regionális és országos tervezési dokumentumokból nyerhetı információk és helyi fejlesztési 
céljaik alapján az ÚMFT-hez kapcsolódó pályázataik elıkészítése ütemezhetı, tervezhetı 
legyen. 
 
  Ennek az együttmőködésnek egy fontos lépése a fejlesztési elképzelések összehangolása. A 
tervezés a pályázati aktivitás korai fázisának meghatározó tevékenysége, ami a közép és 
hosszú távú eredményességet alapjaiban meghatározza. 
 
  A dokumentum szerkezetének kialakításakor kettıs elvárás-rendszernek kellett megfelelni: 
egyrészt arra kellett törekedni, hogy a tervdokumentum logikáját, felépítését és tartalmát 
tekintve a feleljen meg a címben megfogalmazottaknak, másrészt pedig, hogy egyedisége 
kapcsán összhangban legyen az EU regionális politikája keretében meghatározott tervezési 
gyakorlattal. 
    
  A „Szentes város és kistérsége II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (Új Magyarország 
Programhoz) kapcsolódó 2007-2013. évi fejlesztési terve. Fejlesztési „kulcs projektek” 
meghatározása, kidolgozási akciótervük meghatározása. A fejlesztésre fordítható saját 
források felosztási terve prioritások szerint” cím meghatározásával az Önkormányzat egy 
egyedi tervezési dokumentum elkészítését kezdeményezte, amelyhez hasonló a területi 
tervezési dokumentumok között pontosan nem azonosítható. 
 
  Sajátosságát az adja, hogy az ÚMFT-hez kötötten középtávon igyekszik összehangolni a 
Szentesi kistérség projektszintő fejlesztési elképzeléseit, ami részben meglévı – akár 
forrásszerzés állapotában lévı, vagy támogatott – projektek számbavételét is szükségessé 
tette, másrészt olyan projektötletek megfogalmazására is lehetıséget biztosít, amelynek 
támogathatósága az ÚMFT forrásaiból még nem egyértelmően biztosított az országosan 
alkalmazott „gördülı tervezés” (a pályáztatás 2 éves ütemezése) gyakorlata miatt. 
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A célterület lehatárolása 
 
 

 
  A szentesi kistérség a dél-alföldi régióban, Csongrád megye északkeleti részén fekszik. 
Természetes határai a Tisza és a Hármas-Körös Ny-ról illetve É-K-rıl. A keleti és déli oldalon 
Békés megyével, valamint a hódmezıvásárhelyi statisztikai kistérség településeivel 
szomszédos, annak közigazgatási határai képezik a kistérség határát.  
 
  A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérıl szóló 
244/2003. (XII.18.) Korm. rendelet értelmében lehatárolt szentesi kistérség területfejlesztési-
statisztikai területi egység, amelyben a 8 ide tartozó település intézményesült formában is 
együttmőködik a Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretein belül. 
 
A települések közötti együttmőködés a szentesi kistérségben évtizedes múltra tekint vissza. 
Az 1996. évi területfejlesztési törvényt megelızıen a kistérség önkormányzatai az 
együttmőködést az Árpád Kistérség-fejlesztı Önkormányzati Egyesület keretén belül 
indították el, késıbb megalakították a Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulást. Ezt váltotta fel a Belügyminisztérium pályázati felhívása alapján megalakított 
Szentes Kistérség Többcélú Társulása nevő szervezet. 

 A Társulást 2004-ben alapította meg a szentesi kistérséghez tartozó nyolc önkormányzat. A 
társult települések: Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, 
Nagytıke, Szegvár és Szentes.  

A kistérségi Társulás alapvetı célja: az egyes önkormányzati kötelezettségek összehangolt 
ellátása, a közszolgáltatási rendszer közös mőködtetése, a feladatok szakmai és szolgáltatási 
színvonalának növelése, a forrásteremtés koordinálása, valamint a kistérségi terület 
harmonikus fejlesztése. 
  
A kistérségünkben mőködı Társulás kiemelt tennivalói közé tartozik: 

- a szociális alapszolgáltatási feladat (házi segítségnyújtás, jelzırendszeres 
segítségnyújtás, közösségi ellátások, hajléktalanok átmeneti szállása, népkonyha, éjjeli 
menedékhely, idıskorúak ápolása és gondozása vagy fogyatékos személyek ellátása); 

- a gyermekvédelmi szakellátás (gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülıi 
hálózat);  

- a közoktatási feladat (kistelepülési intézmények mőködésének segítése, bejáró 
gyermekek, tanulók iskolabusszal utaztatása); 
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- a pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele (nevelési tanácsadás, logopédiai 
ellátás); 

-  a központi orvosi ügyelet mőködtetése; 
- a közigazgatási ügyintézés (szabálysértési és birtokvitás hatósági ügyek vizsgálata, 

illetve az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása); 
- a belsı ellenıri tevékenység végzése (intézmények pénzügyi-gazdasági 

tevékenységének szabályszerőségének vizsgálata); 
- a mozgókönyvtári feladatellátás szervezése (nyilvános könyvtárral nem rendelkezı 

településen élık számára könyvtári szolgáltatás biztosítása). 
  
  A kistérség a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV. 
15.) Korm. rendelet szerint átmenetileg hátrányos kistérségek között szerepelt 2006. végéig.  
  
A kistérségek fejlettségi állapotának országos szintő felülvizsgálását követıen a 
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet a hátrányos 
kistérségek között szerepelteti a Szentesi kistérséget.  
 
  Jelenleg a kistérség 8 települése közül 6 község tartozik a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 
hatálya alá. 
 
  A kistérséget nyolc település alkotja: Szentes város, Szegvár és Nagymágocs nagyközségek, 
Derekegyház, Eperjes, Árpádhalom, Nagytıke, Fábiánsebestyén községek.  Szentes központi 
szerepköre társadalmi, kulturális, gazdasági és idegenforgalmi szempontból is érvényesül. A 
várost oktatási, szociális és egészségügyi intézményei, gazdasági súlya, szolgáltatásai és 
idegenforgalmi kezdeményezései regionális szerepkörrel ruházzák fel.  
 
A térséghez legközelebb fekvı nagyobb kulturális és gazdasági centrum Szeged. 
 
Természeti adottságok  
 
Természetföldrajzi viszonyait tekintve a kistérség az Alföld déli részén a Tisza bal partján, a 
Tisza és Körös találkozásától D-K-re fekszik. Geomorfológiai szempontból jellegzetesen sík 
terület, mely geotermikus energiában rendkívül gazdag.  
 
Földrajzilag két jellegzetes alföldi középtáj területéhez tartozik. Eszerint az Alsó-Tiszavidék 
és a Körös-Maros köze része, ami meghatározza a táj karakterét. 
 
A térségben számos különbözı szinten védett terület található: országos- és helyi jelentıségő 
védett természeti területek közül kiemelkedı, a térség legjelentısebb természeti értéke a 
Körös-Maros Nemzeti Park területéhez tartozó cserebökényi szikes puszta. A védett 
természeti területeket tovább növelik a Tisza-menti ártéri erdık, illetve a Natura 2000 
területek. 
 
Népesség 
 
A kistérség lakossága a 2008 január 1-i állapot szerint 43.982 fı volt, ami Csongrád megye 
lakosságának 10,33%-át teszi ki. A kistérség területe 813,88 km2, a megye területének 
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19,09 %-a. Népsőrősége átlagosan 54,04 fı/km², ami a megyei átlagtól (99,88 fı/km²) jóval 
alacsonyabb. (1. táblázat) 
 
 

Település Terület 
(km²) 

Állandó népesség 
(fı) 

Népsőrőség 
(fı/km²) 

Árpádhalom 45,20 575 12,72 
Derekegyház 53,79 1764 32,79 
Eperjes 73,93 612 8,28 
Fábiánsebestyén 71,73 2257 31,47 
Nagymágocs 75,08 3261 43,43 
Nagytıke 54,68 474 8,67 
Szegvár 86,22 4947 57,38 
Szentes 353,25 30.092 85,19 
Kistérség 
összesen: 

813,88 43.982 54,04 

Megye összesen: 4.263 425.778 99,88 

1. táblázat 
A Szentes Kistérség Többcélú Társulásához tartozó települések területe, népessége, népsőrősége 

2008. január 1. (Forrás: KSH, ÖM) 

A kistérség mind területi, mind népességi adatok szempontjából megoszlik Szentes város és a 
községek között. Természetszerőleg a legnépesebb település Szentes 30.092 fıs 
lakosságszámával. Külön szemlélve a kistelepüléseket, ezek sem egységesek az állandó 
népesség tekintetében, hiszen a 474 fıs népességgel rendelkezı Nagytıkétıl a 4947 fıt 
számláló Szegvár nagyközségig szóródnak az adatok. 
 
A térség népességének a 68,41 %-a él városban, amely csak Szentes népességébıl adódik.  
  A külterületi lakosság aránya 8,6 %. 
 
 
Településszerkezet 
 
A vidék ısi idık óta lakott terület. Az idıszakos elnéptelenedéseket követıen azonban mindig 
újra benépesült. Az elpusztult települések neveit ma a határrészek viselik, vagy az újratelepült 
rész vitte tovább a nevet. 
 
A kistérség egyetlen városa és egyben központja Szentes, Tisza parti város, mely körül hét 
falu helyezkedik el. A térségben a települések egymástól nagy távolságokra fekszenek. A 
települések lakosságszámukhoz képest nagy területőek, ezért népsőrőségük alacsony. A 
külterületi lakott területek igazgatás szempontjából valamelyik településhez tartoznak.  
 
A településrendszer jellegzetes eleme a kiterjedt és sőrőn lakott tanyavilág és a külterületi 
népesség magas aránya. 
 
A térség hagyományosan tanyás térség. Az egyedülállóan magyar, magányos településforma 
elterjedtségét az is kifejezi, hogy már 1986-ban tanyás térséggé nyilvánították. A 
hagyományos tanyavilágon kívül mezıgazdasági üzemi lakótelepek, zártkert területek, 
külterületi lakott hely elnevezésekkel találkozunk, ami jelzi az úgynevezett belterületen 
kívüliséget, de azt is, hogy ott jelentıs számban élnek emberek. 
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Közlekedés 
 
A szentesi kistérséget Szentes központú sugaras úthálózat jellemzi, amely könnyen elérhetıvé 
teszi a kistérség központját, de emiatt a kistérség más kistérségekkel történı összeköttetése 
problémás. A közutak tekintetében egyes települések, illetve településrészek zsákjellegőek.  
 
A kistérséget nemzetközi fıútvonal közvetlenül nem érinti, tıle a legközelebbi nemzetközi 
fıút (E75) 40 km-re, nyugatra van. 
A 45-ös fıútvonal Hódmezıvásárhellyel, Szegeddel és a röszkei (Szerbia) határátkelıvel köti 
össze a kistérséget. Északi irányban Jász-Nagykun-Szolnok megyével kapcsolódik 
közvetlenül. Csongráddal a 451-es fıút köti össze Szentest és a kistérséget.  
 
Szentes nyugati oldalán (Csongrád-Hódmezıvásárhely) a tranzitforgalom elterelésére elkerülı 
út épült. 
A kistérség községi jogállású településeit 4 számjegyő mellékutak kötik össze egymással, 
illetve Szentessel.  
 
Térségi szinten kiépültek a belterületi szilárd burkolatú utak, melyek a burkolatromlások miatt 
legtöbb településen állapotjavító beavatkozásra szorulnak.  
 
Szentes és Derekegyház kivételével a kistérségen belül nem épültek kerékpárutak, de az 
elmúlt években több helyen is felmerült ennek szükségessége. 
 
A vasúti kapcsolata 4 településnek van a kistérségben.   
 
A szentesi hajóállomás kikötésre alkalmas kirándulóhajók, motorcsónakok és evezısök 
számára.  
 
Kisrepülıgépek fogadására alkalmas, füves repülıtér, illetve mentı helikopter bázis állomás 
Szentesen üzemel. 

 
Infrastruktúra 
 
A Szentesi kistérség infrastrukturális állapota sokat javult az elmúlt évek során. A térségben 
fıként a szilárd burkolatú utak, a villamos energia, ivóvíz, gáz és telefonhálózat kiépítettsége 
növekedett. A közelmúlt fejlesztésének eredményeként optikai kábel került teljes körően 
lefektetésre, amelynek eredményeként a szélessávú internet-szolgáltatás minden településen 
elérhetı. Kábeltelevízió hálózat kiépítése folyamatban van a kistérség összes településén. 
 
Az áramellátás a tanyák kivételével minden településen zavartalan, kiépítettsége 100%-os.  
Szentes közigazgatási területén 32 termálkút mőködik, mindegyik 60 oC feletti, 23 db 90 oC 
feletti kifolyási hımérséklető. A termálvizet két lépcsıben hasznosítják.  
 
Szentes város egyedülálló termálközmő-rendszerrel rendelkezik, mely fóliák és üvegházak, 
valamint a háztartások és az intézmények felfőtését követıen a zárt rendszerbıl kifolyó víz 
strandot és gyógyfürdıt táplál.  
 
Szentes városban van kommunális hulladéklerakó. Ide hordja hulladékát Nagytıke és Szegvár 
is. A többi település Orosházára szállít.  
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A szilárd-hulladék győjtés a térségben szervezetten mőködik, azonban a kezelése jelenleg 
megoldatlan, ugyanis a településeken a jelenleg használt hulladéklerakók lassan betelnek. A 
probléma megoldása érdekében a térség települései csatlakoztak a Délkelet-alföldi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási 
projektjéhez. A projekt megvalósulása elengedhetetlen a bezárt lerakók rekultiválása és a 
térségi hulladék kezelése érdekében. Szentesen és Szegváron jól mőködik a szelektív hulladék 
begyőjtési rendszer. 
 
A kistérségben minden település be van kapcsolva közüzemi ivóvíz-hálózatba, habár az 
ivóvíz minısége, annak magas arzéntartalma miatt több helyen gondot okoz. A legjelentısebb 
problémákat ez az utóbbi hónapokban Eperjesen jelentette. 
 
A kistérség minden településén kiépült a gázellátást szolgáló infrastruktúra. 
 
A vonalas telefonellátás szintén zavartalan, igény szerint rendelkezésre áll, azonban a 
napjainkban elterjedt mobilkészülékek miatt egyre több háztartásban mondják vissza a 
hálózati telefont. Az országos mobiltelefon hálózatok szolgáltatásai a kistérségben elérhetıek. 
 
Kistérségi szinten kiépültek a belterületi szilárd burkolatú utak, melyek a legtöbb településen 
felületkezelésre szorulnak. 
 
Kistérségi szinten megoldatlan kérdés a szennyvíz kezelése. Szentes kivételével sehol nem 
épült ki közcsatorna-hálózat, ennek eredményeként szennyvíz-tisztító sem. A kistelepüléseken 
még nincsenek szennyvízcsatorna-hálózatba kapcsolt lakások.. Derekegyházon a következı 
hónapokban indulhat a hálózat kiépítése. 
 
 
Gazdaság 
 
A térség gazdasági élete, fejlettsége és lehetıségei szempontjából meghatározók a jó 
termıtalajok, a napsütéses órák száma és a geotermikus energiában való bıvelkedés. A 
mezıgazdasági jellegbıl adódóan a legkorábbi ipari létesítmények a mezıgazdasági termékek 
feldolgozásához kapcsolódtak és kapcsolódnak ma is. 
 
Az ipar és a kézmővesség megjelenése két településen volt számottevı, ez a két település 
Szentes és Szegvár. Mindkettı történelmi háttérrel rendelkezik, Szentes 1878-1950-ig 
Csongrád megye székhelye, Szegvár 1778-tól 1878-ig Csongrád vármegye székhelye volt. 
 
Mindkét településen ebben az idıben indult meg az iparosodás és ennek volt köszönhetı a 
település fejlıdése. Napjainkban szinte csak Szentesen vannak ipari létesítmények, 
meghatározó a villanyszerelési cikkgyártás, a gépgyártás, élelmiszeripar és a fafeldolgozás. 
 
A kistérség gazdaságában azonban továbbra is a mezıgazdaság a meghatározó. Az ágazat 
domináns szerepe a gazdasági átalakulás során is megmaradt, a termelés, feldolgozás és 
értékesítés szerkezete azonban átrendezıdött. 
 
A térség gazdasági struktúrája a kilencvenes években átalakult. A régi nagyvállalatok 
felbomlottak kisebb gazdasági társaságokra, másrészt új, többnyire kismérető gazdálkodó 
szervezetek alakultak. Az ipar Szentes városban koncentrálódik. A falvakban kevés a 
vállalkozás, így a térség vállalkozási aktivitása elmarad a megyei élvonaltól.  
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A kistérség területén megtalálható vállalkozások közül a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató a 
baromfihús feldolgozásával foglalkozó szentesi Hungerit Zrt., közel 1500 fıs létszámával. A 
mezıgazdasági termeléssel foglalkozó szentesi Árpád Agrár Zrt. valamint villanyszerelési 
termékeket gyártó Legrand Zrt. egyaránt közel 500-500 fıt foglalkoztat. 
 
A MetalCom ZRt. fejlıdése országosan is számottevı, ágazatában piacvezetıvé vált. 
 
A vállalkozások infrastrukturális ellátottsága (közlekedés, szélessávú adatátvitel, víz, gáz, 
elektromos áram, szennyvíz, hulladékgyőjtés) a városban jó. Szentesen 1998 óta ipari park 
mőködik. A településeken a közmő ellátottság rosszabb, fıleg a külterületen lévı 
mezıgazdasági üzemek megközelítése nehézkes a mezıgazdasági utak rossz állapota miatt. 
 
A kistérségben a többi településen a korábban mőködı ipari jellegő vállalkozások 
megszőntek, a kisebb feldolgozóipari üzemek többségével együtt. A mezıgazdaságon kívül, 
elsısorban a szolgáltatások terén mőködnek mikro- és kisvállalkozások, melyeknek egy része 
foglalkozik mezıgazdasággal, bár csak jövedelem kiegészítésként. 
 
A mezıgazdasági nagyüzemek helyén közepes mérető vállalkozások alakultak kevés 
alkalmazottat foglalkoztatva, tevékenységi körükön kívül szolgáltatásokat nyújtanak a 
mezıgazdasági kistermelıknek, melynek jelentıs része ıstermelı. 
 
A kistérség kisebb településein tehát még mindig a mezıgazdaság, a hal – és vadgazdálkodás 
szerepe, súlya számottevı, a lakosság jelentıs része a mezıgazdaságból él, valamint a 
mezıgazdasági tevékenység révén jut jelentıs kiegészítı jövedelemhez. 
A kistermelıkre és a nagyobb mezıgazdasági egyéni gazdálkodókra is jellemzı a vegyes 
gazdálkodás (több lábon állás). A gazdálkodók egyaránt foglalkoznak szántóföldi 
növénytermesztéssel, kertészeti kultúrákkal, állattenyésztéssel. 
 
A regisztrált vállalkozások 54,9%-a egyéni vállalkozó. 
 
Az ipari vállalkozások az építıipar, a gépipar, az energiaipar és a feldolgozói ipar (a 
mezıgazdasági termékfeldolgozás, élelmiszeripar) területén mőködnek. A kereskedelem és a 
szolgáltató szektor döntıen a helyi igények kielégítésére korlátozódik. 
A vállalkozások méretét tekintve a kisvállalkozások száma dominál. 300 fı felett 
foglalkoztató vállalkozások már csak Szentesen vannak, arányuk 0,3% térségi szinten. Ezek a 
szervezetek a következık: Hungerit Rt (élelmiszeripar), a Legrand ZRt. (villanyszerelési 
cikkgyártás), Pankotai Agrár Rt, Árpád-Agrár ZRt. 
 
Kistérségi szinten a vállalkozói aktivitás igen magas 84 db/1000 lakos (regisztrált 
vállalkozások). Ezek a vállalkozások fıként a kereskedelemben, szolgáltatásban és a 
mezıgazdaságban mőködnek. 
 
A Szentesen található ipari vállalkozások jelentıs része az 1998-ban létrejött Ipari Park 
területén üzemel. 
 
Az Európai Unió elvárásainak megfelelıen, s az Árpád-Agrár ZRt. irányításával térségünkben 
is megalakult a TÉSZ (Dél-Alföldi Zöldség-Gyümölcs Termelı és Értékesítı Szövetkezet), 
mely több mint 600 – köztük zöldség- és gyümölcstermesztı - tagot számlál. A korábban 
mőködı zöldségtermesztési rendszer funkcióit átvéve egységes rendszerbe integrálja a 
termelıket, lehetıséget teremtve az uniós fejlesztési források közös elérésére. A telepen 
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korszerő osztályozó- és csomagológépek mőködnek, s a termékeket az EU minıségi 
paraméterei alapján osztályozzák, csomagolják, exportálják. 
 

Mezıgazdaság 
 
A Szentesi kistérség mezıgazdasága a hagyományos hazai agrárszerkezettel azonos módon az 
állattartásra, a gabonafélék termesztésére és a hajtatott növénytermesztési kultúrára 
alapozódik. A gyümölcstermesztés nem meghatározó. 
 
A térség mezıgazdaságának ismertségét a korai zöldségtermesztési rendszerre alapozott 
kiváló minıségő, egész évben elérhetı paprika, paradicsom stb. határozták meg. 
 
Az elmúlt évtizedekben stabil piaca volt a térségi zöldségeknek, amely a gazdaság 
fejlıdéséhez, a termelık és kereskedık életszínvonalának növeléséhez, az életmód pozitív 
változásához döntı mértékben hozzájárult. Az 1977–1995 közötti évek növénytermesztésének 
progresszív indexe kiemelt hatással volt az építıipar és más iparágak helyzetére is. Sajnos a 
termelık jelentıs része nem törekedett arra, hogy képezze magát, így a korszerő 
növényvédelem területén hiányos ismeretekkel rendelkeznek. 
 
A biológiai növényvédelemre vonatkozó szabályok változáson mentek keresztül, amelyet a 
termelık nem tudtak teljes körően a gyakorlatban alkalmazni, pedig a kiegyensúlyozott 
értékesítés tekintetében meghatározó jelentıségő. 
 
Nagyüzemi szinten (pl. Árpád Agrár ZRt.) felkészült, innovatív szakemberek igyekeznek a 
biológiai növényvédelmet a termelésben általánossá tenni. A mezıgazdasági ágazaton belül 
kiemelt fontosságú a szántóföldi növénytermesztés a szentesi kistérségben is. 
Jelenleg a térségben - a Tisza-menti ártér, a természetvédelem alatt álló gyepterületek és az 
erdıterületek kivételével - minden településen folyik szántóföldi gazdálkodás. Jellegzetes 
növények a gabonafélék (kukorica, napraforgó, búza), és a szántóföldi zöldségfélék. 
Szükséges kiemelni a térség magas AK-értékő földterületeit. 
 
A gabonatermelık - három szövetkezet (Kórógy-menti, Szentesi Gabonaszövetkezet ZRt. és 
az Árpád-Agrár ZRt.) összefogásában – gabonatárolót létesítettek, de további tároló- és 
feldolgozó kapacitások létesítését is elıirányozták. 
 
A termelékenység fokozása érdekében talajjavító gépek, berendezések és öntözırendszerek 
technológiai korszerősítésének szükségességét jelölték meg. A termelık közül többen a 
korábbi sátras fóliázás után komoly beruházást végrehajtva korszerő üvegházakat építettek és 
modern technológiát alkalmazva termelnek. 
 
A szántóföldi hasznosításon belül jelentıs a zöldségtermesztés is, mely megtalálható 
Szentesen, Fábiánsebestyénben, Szegváron, Derekegyházán és Nagymágocson. (A fóliás 
zöldségtermesztés is ugyanezekre a településekre orientálódik.) Szabadföldi növények a 
káposztafélék, karaláb, karfiol és főszerpaprika. Az ágazat versenyképességét jelentıs 
mértékben javítaná egy térségi feldolgozó-kapacitás. 
 
A térség állattartását a szarvasmarha, sertés, illetve a baromfinevelés jellemzik. 
 A mezıgazdasági állattartás legnagyobb számban elterjedt formája a baromfi nevelése 
Szentesen és térségében. Fajtáját illetıen beszélhetünk csirke, pulyka, liba, illetve 



 11 

kacsatenyésztésrıl. A baromfiágazat jelentıségét az adja, hogy ebben az ágazatban nem csak 
tenyésztés, hanem feldolgozás, illetve professzionális értékesítés is folyik. 
 
Térségünkben a sertéstartók aránya csökkent a legdrasztikusabban (mintegy harmadára), ami 
jellemzıen a kistermelıi körre igaz. Ugyancsak a családi gazdálkodókat sújtja a termésátlag 
csökkenése, ahol a technológiai fejlesztések tıkehiány miatt elmaradtak. A keresletcsökkenés 
mellett a mezıgazdaság arányának csökkenéséhez hozzájárult a technológiai fejlesztés 
elmaradása, az iparági szerkezetváltás, a globalizáció hatása, a tıke hiánya, a belvíz és az 
aszály is. A kistermelık esetében nem megoldott a birtokrendezés problémája. Az elérhetı 
pályázati lehetıségek ellenére is (ÚMVP) sokan bérbe adják a földjüket a nagyüzemeknek 
(Árpád-Agrár ZRt., Pankotai Agrár ZRt.). 
 
 
Idegenforgalom 
 
A szentesi kistérség egyediségét és különlegességét (a Régióhoz hasonlóan) sokszínősége 
adja. Egyedülálló és gazdag turisztikai adottságokkal rendelkezik: napsütés, termálvíz, folyók, 
sport, kultúra, rendezvények sokasága. Legfıbb kincse a gazdag hévízkészlet, melyek 
többségében hidrogén-karbonátos ásványvizek, de a gyógyfürdıt tápláló kút vize fluoridos 
ásványvíz. 
 
A térségi gyógy- és termálvízkincset a helyi lakosság is felhasználhatja, ez az egyik legfıbb 
érték az egészség megırzésére, az életminıség javítása érdekében. 
 
Az elmúlt idıszakban, ebben a gazdasági ágazatban is jelentıs fejlesztések történtek, de sok 
területen még hiányoznak a vonzerık piacra juttatását segítı fejlesztések. 
A szentesi kistérségben egyre többen érdeklıdnek a természeti kincsek iránt, és látogatják a 
Tisza és a Körös ártereinek eldugott helyeit, a Felsı-Kurca vidékét. A Szentes külterületén 
található Cserebökényi puszta a Körös-Maros Nemzeti Park illetékességi területének egyik 
mozaikja, melynek madárvilága és pusztai ısgyepe kiemelt természeti vonzerı. 
A szentesi tiszai hajóállomás fejlesztést követıen alkalmas kirándulóhajók, motorcsónakok és 
evezısök számára. A Tisza, Körös, Kórógy, Veker és a Kurca folyó és az állóvizek (Szentes, 
Derekegyház, Eperjes) is kedvelt horgászterület. A leggyakoribb halfajták a következık: 
ponty, süllı, törpeharcsa, harcsa, csuka. 
 
A vadászturizmusban, mint magas fajlagos költéssel jellemezhetı turisztikai termékben rejlı 
lehetıségek nem kellıen kiaknázottak. A kistérségben öt vadásztársaság fogad bel- és külföldi 
vendégvadászokat. A vadállományban különösen gazdag a területen (pl.: Derekegyház) 
fıként ızre, nyúlra, rókára, fácánra és vadkacsára vadászhatnak. 
 
A lovas turizmus a Régió vonzerıinek egyik kiemelkedı területe. A 1990-es évek eleje óta 
növekszik a kereslet a lovas panziók, istállók, lovas szolgáltatásokat nyújtó intézmények iránt, 
ennek megfelelıen alakult a kínálat is. A szentesi kistérségben Szentesen, Szegváron és 
Fábiánsebestyénen tanulhatnak meg az érdeklıdık lovagolni és itt őzhetik a lovassportot. Az 
országos trendek sajnos a kistérségre is igazak, nincs lovas túraútvonal és az infrastruktúra is 
hiányos. 
 
Az ökoturizmus kedvelıi értékes helyeket találhatnak, de a kistérség kisebb településein, ahol 
igazán létjogosultsága lenne az ágazatnak, nincs megfelelı fogadó potenciál. A kulturális 
turizmus adottságai a kistérségben Szentesen elérhetık. Szinte egész évben rendezvények 
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fogadják az ideérkezıket. A belvárosi templomok, a Koszta József Múzeum az egykori 
Vármegyeháza épületében, a napjainkban Városi Könyvtár, korábban Zsinagóga, egyaránt 
látványos, a látogatók számára a történelmet idézı épületek. 
 
Szentes a Nemzet Sportvárosa. Ezt a címet 1996-ban kapta a település, amely sokszínő 
sportjáról, látványos sportrendezvényeirıl nemzetközileg is ismert. A sportlétesítmények 
rendkívül népszerősége hozzájárult ahhoz, hogy a sportturizmus a településen kialakulhasson. 
Jelenleg a Képviselı – testület döntésével megerısítve a rekreáció és az edzıtábor turizmus 
fejlesztése élvez prioritást. 

 
Az Európai Uniós fejlesztéspolitika  
 
Jelen dokumentum szinergiája érdekében szükséges tisztázni, hogy az ÚMFT-ben foglalt 
fejlesztési célok és irányok összhangban állnak az Európai Unió regionális politikájával és 
kohéziós politikájával, mivel az ÚMFT megvalósítására szolgáló uniós támogatások 
tekintetében ezeknek a szakpolitikáknak a célkitőzései az irányadóak. 
 
  Mivel Magyarország 2004. május 1. óta az Európai Unió (EU) teljes jogú tagja, ezért a 
fejlesztési elképzelések megfogalmazásánál szükséges a programozás folyamatában az EU 
által a tagállamok régiói számára kijelölt fejlesztéspolitikai kereteket is figyelembe venni. 
 
Az Európai Unió regionális politikája 
 
  Az Európai Unió szintjén a fejlesztéspolitikai keretet az EU regionális politikája jelenti, 
amely a közös költségvetésben elfoglalt közel 40 százalékos súlyával elılépett az egyik 
legfontosabb közös politikává. 
   
  A regionális politika fı célja az EU regionális egyenlıtlenségeinek csökkentése, amit a 
legkevésbé fejlett régiók támogatásán keresztül valósít meg, amelynek finanszírozási eszközei 
a közösségi alapok. 
  Ezek 2007-2013 között az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és 
a Kohéziós Alap. 
 
  A fejlesztési támogatások jogszabályi keretét meghatározó EU-s jogszabályok közül a jelen 
dokumentum szempontjából a legfontosabbak: 

- A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 
és az 1260/1999/EK Rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
- Az Európai Parlament és a Tanácsi 1080/2006/EK rendelete az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK Rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
- A Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról 

 
  Az Alapok felhasználásának feltétele, hogy a támogathatóság kritériumainak megfelelı 
régiók területfejlesztési programokat dolgozzanak ki és valósítsanak meg, mégpedig 



 13 

olyanokat, hogy a minél hatékonyabban biztosítsák az adott régiók társadalmi-gazdasági 
fejlıdését lemaradásuk csökkentése érdekében.  
 
A programozási idıszakok 7 éves idıtávra szólnak. A jelenlegi tervidıszak 2007-2013 közötti 
idıszakra terjedt ki. 
 
A támogatási jogosultság szempontjából fontos, hogy az EU regionális politikáját a 2007-
2013 közötti idıszakra vonatkozóan megreformálták, ami alapján 3 fı célkitőzést alakítottak 
ki: 
 
 1. Konvergencia célkitőzés 
2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás 
3. Európai területi együttmőködés 
 
A támogatásokhoz való hozzáférés érdekében a tagállamoknak egy EU szinten elfogadott 
dokumentum a Közösségi Stratégiai Iránymutatások (CSG) alapján el kellett készíteniük a 
teljes költségvetési idıszakra Nemzeti Stratégiai Referenciakeretüket (NSRK), ami a 
Strukturális és Kohéziós Alapok felhasználására vonatkozik és az Európai Bizottság veszi 
tudomásul. 
 
A tervezési idıszak célkitőzéseinek meghatározója az Európai Unió lisszaboni és az azt 
felülvizsgáló göteborgi stratégiája  
 
A 2000-ben lisszaboni stratégiaként meghirdetett koncepció, központi célkitőzése, hogy 2010-
ig az EU-t a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává tegyék, 
amely képes a fenntartható fejlıdésre, miközben nagyobb szociális kohézióval több és jobb 
munkahelyeket teremt. Ennek érdekében a tagállamok a korábbiaknál szorosabban 
harmonizálják gazdaságpolitikájukat, és a közös irányvonalak mentén határidıkhöz kötött 
konkrét célkitőzéseket fogalmaznak meg, amelyeket rendszeresen (évente) felülvizsgálnak. 
 
A Bizottság a 2005. évi göteborgi csúcstalálkozóján mutatta be azt az új cselekvési 
programját az EU és tagállamai számára a tartós gazdasági növekedés, valamint a több és jobb 
munkahely létrehozása érdekében, amelynek célja az úgynevezett lisszaboni célkitőzések 
felélesztése. Az Európai Bizottság által elıterjesztett intézkedések 2010-re 3 százalékkal 
növelnék a GDP-t, és több mint 6 millió munkahelyet teremtenének. 
 
A fentieknek megfelelve Magyarország is elkészítette a 2007-2013 közötti idıszakra 
vonatkozó NSRK-t, és az Új Magyarország Fejlesztési Terv címmel látta el. 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 
 
Az elızı fejezetben leírtak alapján az Új Magyarország Fejlesztési Terv egy átfogó nemzeti 
stratégia, amely az EU fejlesztési alapjaihoz, illetve az abból való részesedéshez igazítja 
hazánk 2007-2013 közötti fejlesztési elképzeléseit, irányait. Egyidejőleg az EU támogatások 
igénybevételére vonatkozó hazai pályáztatási rendszer kereteit is meghatározza. 
 
Az ÚMFT átfogó célja - összhangban a lisszaboni és göteborgi stratégiával - a foglalkoztatás 
bıvítése és a tartós növekedés elısegítése. 
A foglalkoztatás bıvítésének specifikus céljai: 
• az egyén foglalkoztathatóságának javítása  
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• a munkaerı-kereslet bıvítése (munkahelyteremtés), 
• a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerı-piaci környezet fejlesztése 

A tartós növekedés specifikus céljai: 
• a versenyképesség javítása 
• a gazdaság bázisának szélesítése 
• az üzleti környezet fejlesztése, ezen belül 

o az elérhetıség megkönnyítése, 
o a szabályozási környezet javítása, valamint az állam szolgáltatásainak és 

mőködésének hatékonyabbá tétele 
 
A fejlesztési célok megvalósítása során kiemelt figyelem irányul az ún. horizontális politikák 
szempontjainak érvényesítésére, mivel ezen célok a pályáztatási rendszer egészét áthatják. 
 

• Fenntarthatóság 
  - környezeti 
  - makrogazdasági (egyensúly)  
  - társadalmi (megújulás, biztonság)  
 

• Kohézió - esélyteremtés 
  - területi különbségek csökkentése 
  - társadalmi (esélyegyenlıség, igazságosság)  
 
Az ÚMFT fenti célrendszerének teljesítése 6 fı prioritáson keresztül valósul meg, amelyek 
megmutatják, hogy milyen fejlesztési környezetben valósulhatnak meg a hazai projektek. 

1. gazdaságfejlesztés  
2. közlekedésfejlesztés 
3. társadalom megújulása 
4. környezeti és energetikai fejlesztés 
5. területfejlesztés 
6. államreform 

Az ÚMFT prioritásaihoz kapcsolódnak az Operatív Programok (OP). Az Operatív programok 
ágazati, vagy regionális fejlesztési dokumentumok, amelyek rögzítik az adott régióra, vagy 
ágazatra vonatkozó, hét éves fejlesztési célokat, illetve általánosan felvázolják a célok elérését 
szolgáló eszközöket is. 
  Az Operatív Programokat a Bizottság fogadja el. 
 
  Az ÚMFT 15 Operatív Programot tartalmaz. Ebbıl 14 OP forrásaira lehet pályázni. 
 

Prioritások 
 

Operatív program 
 

A gazdaság fejlesztése 
 

Gazdaság OP 
 

A közlekedés fejlesztése 
 

Közlekedés OP 
 
Társadalmi Megújulás OP 
 A társadalom megújulása 

 Társadalmi Infrastruktúra OP 
 

Környezet- és 
energiafejlesztés 

Környezet és Energia OP 
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Nyugat-dunántúli Operatív 
Program,  
 
Közép-dunántúli Operatív 
Program,  
 
Dél-dunántúli Operatív 
Program,  
 
Észak-magyarországi Operatív 
Program 
 
Észak-alföldi Operatív 
Program,  
 
Dél-alföldi Operatív Program 
 

Területfejlesztés 
 

Közép-magyarországi Operatív 
Program,  
 
Elektronikus Közigazgatás OP 
 Államreform 

 Államreform OP 
 

Az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv 
koordinációja és 
kommunikációja 

 

Végrehajtás támogatási OP 

 
Mivel az Operatív Programok önmagukban is az ÚMFT-vel közel azonos terjedelmő 
dokumentumok, ezért azok részletes célrendszerének bemutatása is jelentıs terjedelmet 
igényel, így itt azok taglalásától eltekintünk, kivéve a Dél-alföldi Operatív Programot, amely 
a kistérség szempontjából a legjelentısebb. 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok részletes tartalmát és annak 
koordinációját az akciótervek rögzítik. 
 
Az akciótervek tartalmazzák a támogatási konstrukciókat és az azokhoz kapcsolódó 
információkat egy adott operatív programra, vagy – ha különbözı prioritásokért különbözı 
szakminiszterek, illetve regionális fejlesztési tanácsok a felelısek – egy vagy több prioritásra 
vonatkozóan. 
 
Az akcióterv a következıket tartalmazza: 

• a támogatási konstrukciók részletes bemutatását legalább két évre; 

• az operatív program illetve a prioritás(ok) megvalósításának bemutatását és ütemezését a 
teljes programozási idıszakra; 

• a támogatási konstrukció részletes indoklását. 
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Az akciótervet az érintett szakminiszter illetve régió javaslatainak felhasználásával – egységes 
módszertan alapján – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség állítja össze. 
 
A 2007-2008 évi akcióterveket követıen, a 2009-2010-es évek támogatási konstrukcióit 
bemutató akciótervek 2009 januárjában jelentek meg. 
 
A Dél-alföldi Operatív Program 
 
A dél-alföldi régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a nemzeti 
fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. Figyelembe véve a 
helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, a Dél-alföldi 
Operatív Program jövıképe, hogy a régió váljon a „tudás és egészség régiójává” az Európai 
Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon.  

Ehhez kapcsolódóan a Dél-alföldi Régió átfogó célja a fenntartható növekedés biztosítása, 
a foglalkoztatás bıvítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése.  

A régió célja kettıs; egyrészt a régió versenyképességének növelése a növekedés és a 
foglalkoztatás bıvítésével, valamint a méltányosság elve mentén a regionális kohézió 
erısítése a lemaradó kistérségek felzárkóztatásával, a stagnáló kistérségek dinamizálásával. 
 
A 2007-13-as idıszakra vonatkozóan a Dél-alföldi Operatív Program az alábbi specifikus 
célokat fogalmazza meg: 

• A regionális gazdaság erısítése és versenyképességének növelése, az innováción 
alapuló gazdasági szerkezetváltás elısegítése  

• A lakosság életkörülményeit meghatározó települési, környezeti állapot javítása a 
régió kohéziójának erısítése érdekében  

A lisszaboni stratégia céljait összefoglaló Integrált Iránymutatások makro- és mikro, valamint 
foglalkoztatási céljai közül kiemelt figyelem irányul a növekedésre; a tíz mikrogazdasági 
iránymutatás közül pedig háromra: az üzleti környezetre, a kis- és középvállalkozásokra, 
valamint az infrastruktúrára. A foglalkoztatási célok tekintetében a rugalmasság, a humántıke 
befektetés és az oktatás-képzés jelenik meg az operatív programban. Az OP összhangban van 
az ÚMFT horizontális céljaival. Beépíti a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság 
valamint a kohézió elvét a stratégiájába, s azok elérését közvetlenül is szolgálja. (pl. 
leghátrányosabb térségek elmaradásának csökkentése, esélyegyenlıség, elérhetıség javítása 
stb.) 

Az operatív programok beavatkozásainak hatékonyságát, az egymást erısítı fejlesztések 
integrált megvalósítása zászlóshajó projektként segíti pl: 

• A tudás – esély  
• Hét versenyképességi pólussal  
• Vállalkozásfejlesztés  
• XXI. századi iskola  
• Tiszta környezet  
• Leszakadó térségek felzárkóztatása  
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Specifikus célok 

A Dél-alföldi Operatív Program specifikus céljai és az ezek elérését szolgáló prioritások 
összhangban vannak a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából készülı 
„Dél-alföldi Régió Területfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata és Operatív Programblokk 
Javaslatai” (koncepció) címő dokumentumban foglaltakkal. A DAOP-nak elsıdlegesen e 
fejlesztési programok által kijelölt fejlesztési irányok megvalósítását kell szolgálnia. 

A 2007-13-as idıszakra vonatkozóan a Dél-alföldi Operatív Program – a rendelkezésre álló 
fejlesztési források nagyságát is figyelembe véve –az alábbi specifikus célokat fogalmazza 
meg: 

• A regionális gazdaság erısítése és versenyképességének növelése, az innováción 
alapuló gazdasági szerkezetváltás elısegítése  

A régió versenyképességének javítása önállóan a Regionális Operatív Program forrásaiból 
nem tud megvalósulni, szükséges, hogy a régióba érkezzen a Gazdaságfejlesztés Operatív 
Program és a Közlekedésfejlesztés Operatív Program fejlesztési forrása, és nem hanyagolható 
el a humánerıforrás fejlesztést célzó Társadalom megújítás Operatív Program és a Társadalmi 
infrastruktúra Operatív program támogatása sem. 

A régió gazdaságának fejlesztése a Dél-alföldi régión átívelı, Budapestrıl kiinduló, 
Kecskemét-Szeged fejlıdési tengely további megerısítésének a versenyképességre és 
innovációs alapú gazdaságfejlesztésre kell épülnie. Ezzel párhuzamosan, a régió helyzetét 
figyelembe véve, a jövıben a következı három tengely figyelembe vételével szükséges a 
fejlesztéseket lebonyolítani: Duna mente (Solt-Kalocsa-Baja), Kecskemét-Békéscsaba, 
valamint Baja-Szeged-Békéscsaba. A fejlesztések során e tengelyekhez tudnak kapcsolódni, 
gazdaságilag integrálódni azok a települések, amelyekben elindulhat az innováció- és 
versenyképesség-alapú gazdaságfejlesztés, valamint infrastruktúrájuk lehetıséget ad a szerves 
együttmőködésre. A fejlıdési tengelyektıl földrajzilag, vagy infrastrukturális adottságaik 
miatt távol esı, de fejlıdıképes városokat pedig (elsısorban informatikai fejlesztésekre 
épülı) regionális együttmőködési hálózatba szervezve kapcsoljuk be a nemzeti és EU szintő 
gazdasági folyamatokba. 

• A lakosság életkörülményeit meghatározó települési, környezeti állapot javítása a 
régió kohéziójának erısítése érdekében  

A fejlesztési pólustól és alközpontoktól távol esı kisvárosok és falvak többsége a statisztikai 
mutatók alapján jóval kedvezıtlenebb helyzetben van, mint a tengelyek mentén elhelyezkedı 
térségek. A Dél-alföldi Operatív Program kiemelt célkitőzése e területek népességmegtartó 
képességének javítása, a városi szolgáltatások elérésének, a nagyvárosi pólusokban meginduló 
gazdasági fejlıdés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elısegítése. 

A régió kohéziójának erısítése a Regionális Operatív Programon túl az ágazati operatív 
programok közül elsısorban a humánerıforrás fejlesztését, valamint a hátrányos helyzető 
emberek esélyeinek javítását célzó Társadalom Megújítása Operatív Program, a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program támogatása tudja elımozdítani. A környezeti értékek 
védelme, fenntartható hasznosítása a Környezeti és Energetikai Operatív Program fejlesztési 
forrásaiból tud megvalósulni. 
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Prioritási tengelyek 

A Dél-alföldi Operatív Program stratégiai célkitőzéseinek megvalósítása az alábbi prioritási 
tengelyek és prioritások mentén fog megvalósulni: 

1. Regionális gazdaságfejlesztés  
2. Turisztikai célú fejlesztések  
3. Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés  
4. Humáninfrastruktúra-fejlesztések  
5. Térségfejlesztési akciók  
6. Technikai segítségnyújtás  

A specifikus célok elérését a Dél-alföldi Operatív Programból elsısorban az 1. 
prioritástengely a regionális gazdaságfejlesztés, a 2. prioritástengely a turisztikai célú 
fejlesztések, a gazdaság igényeihez igazodó munkaerı biztosítását a 4. prioritástengely 
humáninfrastruktúra fejlesztése, valamint az 5. prioritástengelybıl a fıutca típusú város 
rehabilitáció szolgálja. 

 
A Dél-alföldi Operatív Program stratégiai célkitőzéseinek megvalósítása az alábbi prioritási 
tengelyek és intézkedések mentén valósul meg: 
 
I. Regionális gazdaságfejlesztés 

- A regionális gazdasági hálózatok, klaszterek együttmőködések fejlesztése, vállalkozások 
közös, hálózatos beruházásai;  
- Üzleti infrastruktúra, regionális és helyi fejlesztések ösztönzése;  
- Üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása, befektetés-ösztönzés, régiómarketing 

 
II. Turisztikai célú fejlesztések 

- „Dél-Alföld Spa”, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése;  
- Kulturális és szellemi értékekre épülı turizmus;  
- Desztináció menedzsment 
Kastélyok és várak turisztikai és kulturális funkciókkal való megújítása;  
Aktív turizmus;  
- Vonzerıkhöz kapcsolódóan a szálláshelyek mennyiségi és minıségi fejlesztése 

 
III. Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés 
      - A kistérség közúti elérhetıség feltételeit javító infrastrukturális beruházások; 
      - Közösségi közlekedés korszerősítése;  
      - Kerékpárút-hálózat építése 
      - Belterületi közúthálózat fejlesztése 
 
IV. Humáninfrastruktúra-fejlesztések 

- Egészségügyi ellátás korszerősítése;  
- Közoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, rekonstrukciója, korszerősítése;  
- Társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúra-fejlesztés;  
- Közintézmények akadálymentesítése 

 
V. Térségfejlesztési akciók 

  - Integrált, szociális jellegő város rehabilitáció, 
  - Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság 
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Az országos és regionális direktívák alapján, ahhoz illeszkedve elkészült a kistérség és 
Szentes fejlesztési koncepciója. Az ábrákon egyértelmően látható az összefüggés az ÚMFT, a 
DAOP célrendszere és a lokális törekvések között. 
 
A város és térsége fejlesztési programjának összhangban kell állnia a felsıbb területi szintek 
területfejlesztési dokumentumaival, a Nemzeti Fejlesztési Tervvel, az Országos 
Területfejlesztési Koncepcióval, a regionális programozási dokumentumokkal (koncepció, 
stratégiai- és operatív program), valamint az állami közszolgáltatás-fejlesztési célrendszerrel, 
hiszen csak így nyílhat lehetıség arra, hogy a városban és térségében a lehetı legmagasabb 
számban valósuljanak meg támogatott projektek. 
 
A területfejlesztés országos jövıképe meghatározó és követendı Szentesi kistérség és Szentes 
város számára is. A cél egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmi –gazdasági - 
környezeti térszerkezet és területi rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülı, saját 
arculattal és identitással rendelkezı térségekben szervezıdik, amely szervesen és hatékonyan 
illeszkedik az európai térbe, s amelyben a társadalom számára az alapvetı esélyeket 
meghatározó közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében nincsenek jelentıs területi 
egyenlıtlenségek. 
 
A középtávú célként került meghatározásra minden település lakossága számára a megfelelı 
életkörülmények infrastrukturális feltételeinek és a közszolgáltatások (például alapfokú 
szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási) elérhetıségének, lehetıleg helyben történı 
biztosítása a településszerkezeti adottságokat és a szükségleteket figyelembe véve, szem elıtt 
tartva a kistelepülések mőködı képességének és lakosságmegtartó erejének növelését. 
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Forrás: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója 
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A Kistérségi Területfejlesztési Koncepció célrendszere 

Küldetés 

„Célunk az itt élı emberek életesélyeinek tartós javítása.” 

 

Stratégiai területek 

Mezıgazdaság és 
agrárvertikum 

Alternatív 
foglalkoztatási 

lehetıségek 

Munkahelyek és 
jövedelem 

Aktív civil társadalom Környezeti minıség 

 
 

Prioritások 

1. 2. 3. 4. 

Versenyképes 
mezıgazdasági szerkezet 

megteremtése 

Munkahelyteremtés és 
foglalkoztatás 

Humán tényezık fejlesztése Környezeti értékmegırzés 

 
 

Fejlesztési célok 

1. 2. 3. 4. 5. 
Mezıgazdasági szerkezet 

megújítása 
Gazdaság- és 

Vállalkozásfejlesztés 
Infrastruktúra fejlesztése Humán erıforrás 

fejlesztése 
Környezeti értékmegırzés 

• Mezıgazdasági 
integráció fejlesztése 

• Mezıgazdasági 
termékpályák kiépítése 

• Optimális 
mezıgazdasági 
területhasználat és 
birtokszerkezet 
kialakítása 

• Minıségi termék 
elıállítást célzó 
technológiai fejlesztés 
segítése 

• A foglakoztatási szint 
megırzése 

• Az integrációt biztosító 
vállalkozások segítése 

• Vállalkozásfejlesztési 
szolgáltatások biztosítása 

• Vállalkozások közötti 
partner- és üzleti 
kapcsolatok segítése 

• Kis- és 
középvállalkozások 
kiemelt segítése 

• A munkahely megırzés 
és stabilitás elısegítése 

• Életképes új 
vállalkozások ösztönzése 
az alternatív jövedelem 
érdekében 

• Tıkevonzás a 
munkahelyteremtés 
érdekében 

• Térség- és 
településmarketing 

• Infrastruktúra-ellátás 
fejlesztése 

• Vállalkozásokat vonzó 
infrastrukturális 
környezet kialakítása 

• Kis- és 
középvállalkozásokat 
segítı 
intézményrendszer 
fejlesztése 

• Informatika és 
információs csatornák 
fejlesztése 

• Lakossági ellátó 
oktatási, szociális és 
egészségügyi 
intézményhálózat 
fejlesztése 

• Épített környezet, 
építészeti értékek 
megújítása 

• Iskolarendszerő és 
iskolarendszeren kívüli 
oktatás 

• Rugalmas szakképzés  
• Lakossági 

szemléletformálás, 
együttmőködési 
készség és civil 
aktivitás javítása 

• Helyi identitás 
erısítése, 
hagyományápolás 

• Közösségfejlesztés, 
helyi közösségek 
erısítése 

• Civil szervezetek 
támogatása 

• Kulturális élet és 
intézmények 
fejlesztése 

• Vállalatok 
környezetterhelésének 
csökkentése 

• Kommunális 
környezetszennyezés 
csökkentése 

• Környezeti szemlélet 
erısítése 

• Táj- és településkép 
szépítése 

• Táj- és 
természetvédelem 

• Alternatív 
energiaforrások 
feltárása és 
alkalmazása 

• Térségi 
vízgazdálkodás 
javítása 

 
 

Fejlesztési programok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Agrárstruktúra- és 
Vidékfejlesztési 

Program 

Vállalkozás-
fejlesztési 
Program 

Turisztikai 
Program 

Kézmőves 
Program 

Településfejl
esztési 
Program 

Humán      
Fejlesztési 
Program 

Közösségfejl
esztési 
Program 

Környezet-védelmi       
Program 
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2005-ben készült Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója, amely az akkori gazdasági 
környezetben a fenti prioritások alapján jelölte ki a követendı utat. 2007-re és különösen 
2008-ra alapvetıen megváltoztak a körülmények, amelyek azt eredményezték, hogy Szentes 
város, az átfogó, stratégiai célok közül egyértelmően a fenntartható és versenyképes helyi 
gazdaságot helyezte elıtérbe és a fejlesztési prioritások közül a helyi gazdaság verseny – és 
jövedelemtermelı képességének javítását és a tervszerő idegenforgalmi fejlesztéseket 
összevontan, 1. számú prioritásként a „gazdaság versenyképességének javítása” néven 
határozta meg. Az 1. számú prioritás az alábbi intézkedéscsoportot foglalta magában. 
 
1. Gazdaságfejlesztés 
1.1. A gazdasági infrastruktúra fejlesztése 

Az intézkedéscsoport célja olyan - elsısorban az ipari parkban, illetve más, a városban 
található ipari, gazdasági – szolgáltató övezetben megvalósuló teljes körő 
infrastruktúrafejlesztések - amelyek elısegítik a helyi és kistérségi kis- és közepes 
vállalkozások fejlıdését, továbbá újak letelepedését a városban.  
A kereskedelem és szolgáltatás terén a város a nagy bevásárló központokat továbbra is a 
városközponton kívül, a rendezési tervben szereplı zónákban engedélyezi. A lakosságot 
közvetlenül kiszolgáló mikro, kis- és középvállalkozások helyzetének javítására a 
városközpont és a hozzá kapcsolódó lakóterületi alközpontok humanizálásával, 
infrastruktúra- és környezetfejlesztésével segíti. Ennek a 2009-2013 közötti fı fejlesztési 
dokumentuma az Integrált Városfejlesztési Stratégia, melyben városrészenként konkrétan 
megfogalmazásra kerül az elvégzendı feladata. 
Fı pályázati prioritása a városközpont integrált rekonstrukciója. 

 
1.2 A foglalkoztatás növelése érdekében munkahelymegtartás, és -teremetés kiemelt célja a 

gazdaságfejlesztésének. A Képviselı-testület e területen továbbra is alapvetı 
vezérfonálnak tekinti a befektetések ösztönzésérıl hozott 73/2007 (IV. 27) Kt. számú 
határozatát. Az ebben foglaltak megvalósítása érdekében kiemelt programnak tekinti az 
Ipari Park bıvítését. A megváltozott tendenciákra figyelmemmel, a kialakított, illetve az 
elnyert pályázattal kialakítandó zöld mezıs beruházási területeken túl, pályázati 
lehetıségek kihasználásával olyan – bérbeadással hasznosítható – ipari csarnok 
megvalósítását tőzi napirendre, amely alkalmas vállalkozások gyors letelepítésére. E 
tervet kiemelt pályázati célként fogalmazza meg. 

 
1.3 A turizmus fejlesztésére a Képviselı-testület a 150/2007 (VI. 29.) Kt. számú határozatban 

fogadta el a város idegenforgalmi koncepcióját. Az abban foglaltak folyamatos 
megvalósítását szolgáló döntések és pályázatok, a sportturizmusra alapuló szabadidı és 
egészségmegırzı turizmus feltételeinek megteremetésére és fejlesztésre koncentrálnak. 
Kiemelkedı projektje a Széchenyi ligeti Szentesi Üdülıközpont fejlesztése, mely 
csatlakozik a Széchenyi liget és a Kurca part fejlesztéséhez, a városközpont megújítását 
szolgáló IVS akcióterületi pályázatához. 

 
2. Infrastruktúrafejlesztés 
A város lakóterületein és az Ipari Park I. és II. ütemében teljes egészében kiépült a víz-, 
szennyvíz-, gáz-, elektromos-, közlekedési- és távközlési infrastruktúra. Jelenleg a 
csapadékvíz elevezetı rendszer rekonstrukciója folyik. Kiemelt projekt a jövıben a rendezési 
terv által kijelölt új közlekedési folyósok megalkotása, a közmő rendszerek minıségi 
fejlesztése, valamint a szennyvíztisztító rendszer rekonstrukciója. 
A lehetı legnagyobb ütemben kell növelni a termál- és egyéb természetes energiák 
felhasználást. 
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3. Humán infrastruktúra és erıforrás fejlesztés 
A város oktatási és egészségügyi infrastruktúrája gyakorlatilag kiépült. Alapvetı feladat a 
képzési struktúra korszerősítése, eszközrendszerének bıvítése, az intézményhálózat 
színvonalának javítása. Szők keresztmetszetként bıvítendı a bölcsıdei ellátás kapacitása. 
Kiemelt program a kórház rekonstrukció ütemes folytatása, az új mőtıblokk megépítése és az 
ehhez kapcsolódó rehabilitációs blokk fejlesztése. 
 
A következı ábrán azt az összefüggést és kapcsolatot szeretnénk bemutatni, amely a Szentesi 
kistérség, Szentes város és az ÚMFT prioritásai között fennáll. A táblázatban látható, hogy az 
ÚMFT prioritás rendszere, illetve a lokálisan elfogadott prioritások szinte teljes körően fedik 
egymást. 
 
 

Szentesi kistérségi 
prioritások 

ÚMFT prioritásai 
 

Szentes város prioritásai 

Versenyképes mezıgazdasági 
szerkezet megteremtése 

gazdaságfejlesztés Innovatív vállalkozások 
városa (versenyszféra)  

Munkahelyteremtés és 
foglalkoztatás 

közlekedésfejlesztés Mővelt város (humán szféra) 

Humán tényezık fejlesztése társadalom megújulása Szolgáltató és gondoskodó 
város (szolgáltatás) 

Környezeti értékmegırzés környezeti és energetikai 
fejlesztés 

Komfortos város (környezet) 

 területfejlesztés Vendégváró város 
(idegenforgalom) 

 államreform  
 
 
A lokális és a centrális prioritások összhangja megalapozza, hogy a helyi célok 
megvalósításához az ÚMFT által biztosított forrásokra pályázzunk. Mivel ez 2007 óta ismert 
ezért több projekt esetében ez már megtörtént (1. sz. melléklet), illetve vannak projektek, 
melyek benyújtásra kerültek és jelenleg elbírálás alatt állnak (2. sz. melléklet). A részletesen 
feltüntetett projektek forrásigénye a 2009. évtıl jelentkezik. 
 
A következı idıszak projektjeinek és azon belül a kulcsprojektek létjogosultságát Szentesen 
több Képviselı – testületi határozat támasztotta alá. A szentesi projektek az elmúlt hetek 
során szakértıi, illetve társadalmi vitákon, fórumokon, egyeztetéseken formálódtak, 
tekintettel az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésének folyamatára. Az elıterjesztés 
készítésekor a projekteket tartalmazó táblázatok még munkaközi állapotban voltak, nem 
kerültek véglegesítésre, de szerkezetében és kidolgozottságában már látható, hogy 
akcióterületi terv alapján készült (3. számú melléklet). Külön mellékletben található az egyik 
kulcsprojektnek tekinthetı és részletesen strukturált ún. Belváros 1. számú akcióterület (4. 
számú melléklet).   
 
A Szentesi kistérség 2009 – 2010-re vonatkozó fejlesztési projektjeinek összefoglaló 
táblázatát az 5. számú melléklet tartalmazza. A táblázatból kiderül, hogy a Kistérség 
települései, nem csak a DAOP rendszeren belül, hanem más pályázati rendszerekbıl is 
igyekeznek forráshoz jutni céljaik megvalósításához. 
 


