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SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. 
 
Ikt.sz.:                                                 
 

            Tárgy: Az Ipari Park működésének értékelése,  
a munkahelyteremtés és a befektetés ösztönzés  

érdekében teendő intézkedések.  
A szakképzés helyzete, fejlesztéséért teendő intézkedések. 

 
Ea.: Bocskay István    
 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő – testületének 
 
 
Székhelyén 
 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Az elmúlt évi választások után, Szentes Város Önkormányzatának Képviselő – 
testülete átalakult. Az újonnan megválasztott képviselők nem biztos, hogy átfogó 
ismeretekkel rendelkeznek a gazdaságfejlesztés és a Szentes Ipari Park működése, 
betelepítése érdekében tett intézkedésekről, ezért általánosnál részletesebb az 
előterjesztés.  . 
 
1. Az ipari park fogalma és kialakulása 
 
Ipari parkoknak minősülnek azok a létesítmények, amelyek - egy területileg 
behatárolt ingatlanon - infrastruktúrával és szolgáltatásokkal kedvező feltételeket 
(tulajdonszerzés, lízing, bérlet) biztosítanak a betelepülő vállalkozásoknak. 
 
1.1 Nemzetközi kitekintés – az első Park 
  
Az ipari parkok csaknem száz éves múltra tekintenek vissza. Az 1920-as években, 
Angliában is, és az Amerikai Egyesült Állomokban is ingatlanfejlesztő (olykor 
ingatlanspekulációs) tevékenység eredményeként jöttek létre az első parkok. 
Gazdaságpolitikai jelentőségre az ötvenes években indult kezdeményezések 
kibontakozásával tettek szert. Fred Termann professzor azon kezdeményezése, 
hogy a Stanford Egyetemnek ki kell építenie kapcsolatait a fejlett technológiájú 
iparral, elvezetett 1951-ben a Stanford Ipari Park létrejöttéhez.  
 
Az ipari parkok Európai Unió területfejlesztési és vállalkozásfejlesztési programjában 
kiemelt szerepet töltenek be., A 70-es években szerte a világban elterjedtek, s 
különösen a nyolcvanas évektől az iparpolitika meghatározói lettek. Ennek okai: az 
energiaárak nagyságrendi növekedése, illetve a környezetvédelmi szigorítások, 
amelyek együtt technológiai korszakváltást idéztek elő. Az új ipari kultúra 
megteremtésében az ipari parkok szerepe mind meghatározóbb lett.  
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1.2 Magyarországi ipari parkok kialakulása 
 
Az ipari parkok kialakulása az 1990-es évek elején, spontán módon indult meg 
elsősorban vállalkozások kezdeményezésére.  Magyarországon 1992 óta van 
gyakorlati jelentősége ipari parkról beszélni, ekkor jött létre a Győri Ipari Park. 1994. 
után kezdődött meg a szélesebb körű szerveződés, jellemzően válságmenedzselési 
funkcióval. A parkok kialakulásának céljai egyszerűek voltak: tőkét behozni, 
letelepíteni (és ezzel fejlesztési forráshoz jutni), illetve új munkahelyet teremteni. A 
Kormányzati szabályozás 1997-ben kezdődött meg, mert ekkor ismerték fel az ipari 
parkok gazdaságfejlesztő szerepét, ez időtől van lehetőség, az „Ipari Park” cím 
elnyerésére, évente meghirdetett pályázat alapján. 
 
1.3 Az ipari parkok fejlődésének néhány főbb vonása 
 
Magyarországon jelenleg a klasszikus, zöldmezős nagybefektetőkkel rendelkező 
ipari parkoktól kezdve, a professzionális üzemeltetésű magántulajdonú parkokon át a 
vegyes területhasznosítású barnamezős, vagy éppen a logisztikai-, agrárparkokig 
igen széles a skála. 
 
Az ipari parkok fejlődése különböző, az alapvető különbség két fő tényezőre 
vezethető vissza:  
- egyrészt az adott ipari park helyi adottságaira,  
- másrészt a fejlesztők pénzügyi adottságaira, szakmai hozzáértésre.  
 
A fejlődés szempontjából igen nagy jelentősége van a közlekedési infrastruktúra 
fejlettségének, ami különösen szembetűnő az M3 autópálya vonzáskörzetében (pl. 
Hatvan, Eger, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza), de látszik az M5 mentén is 
(Kecskemét) és várhatóan az új M6 is hasonló hatást ér el. A korábbi évek ilyen 
irányú tapasztalatai közismertek, hiszen az M1 vonzáskörzetében (Győr, Tatabánya), 
vagy az M7 mellett (Székesfehérvár) figyelemre méltó eredmények születtek. 
 
Magyarországon az ipari park cím birtokosai döntően települési önkormányzatok, 
ezek egy részének regionális, vagy legalább kistérségi léptékű gazdaságfejlesztő 
hatása van. 
 
 
1.4 A Szentes Ipari Park  
 
Az első iparfejlesztési események az 1800-as évek utolsó időszakától datálhatók. A 
malomipar, téglagyártás, majd a XX. század elején a baromfi ipar voltak a jellemző 
iparágak. 
 
Az 1960-as évek iparfejlesztésének eredményeként létrejövő vállalkozások, alapját 
képezték a Szentes Ipari Park létrehozásának. 
 
Szentes Város Önkormányzata 1998. június 03-tól jogosult az ipari park cím 
használatára és az ipari park neve, Szentes Ipari Park. 
 
A Park kialakítása, betelepítése és fejlesztése az alapítástól folyamatos.  
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Szentes város és térségének meghatározó gazdaságfejlesztési eszköze és helyszíne 
és megállapíthatjuk, hogy a Szentesen található legnagyobb vállalkozások az ipari 
park területén üzemelnek. A Szentes Ipari Park területe 140 ha, amelyen vállalkozói 
inkubátorház üzemel; kiépített infrastruktúrával rendelkező zöldmezős területek 
állnak a további bővítések, befektetők rendelkezésére.  
 
A terület méretének nagysága, illetve a tájékozódás megkönnyítése miatt égtájak 
szerint felosztásra került. 
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Szentes Ipari Park Északi Zóna 
 
Az Északi Zóna a Szentes Ipari Park fejlesztésének I. ütemében került kialakításra, 
területe 50 ha. Három részből áll. Az „A” szektorban az egykori Esze Tamás 
laktanya épületei kerültek átalakításra, felújításra, elsősorban a barnamezős 
kialakítás jellemzi. A „B” szektor a Honvédelmi Minisztérium kezelésében áll, de 
Szentes Város Önkormányzata benyújtotta szándékát a terület hasznosítására. A 
„C” szektor a Vállalkozói Falunak nevezett területe 12 ha, zöldmezős terület, 
amelynek kialakítása, teljes közművesítése folyamatban van. 
 
 
Északi Zóna „A" szektor 
 

 
Ingatlan övezeti rendszere: ipari övezet, illetve gazdasági, kereskedelmi, 
szolgáltató övezet. 
Főbejárat: a 45. számú főút, Kunszentmártoni úti szakasza felöl. 
Az Északi zóna „A” szektorában Inkubátorház található. 
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Északi Zóna „C" szektor – Vállalkozói Falu: 
 
A Szentes Ipari Park Északi zónájának keleti felében található nagyságrendileg 12 
hektár terület. Az önálló helyrajzi számú ingatlanok kialakítása során a meghatározó 
szempont az volt, hogy a szentesi és Szentes környéki kisvállalkozások számára 
biztosítson az Önkormányzat közművesített területeket. A közműfejlesztések és az 
útépítések kiváló lehetőséget biztosítanak az új befektetésekhez a térség mikro- és 
kisvállalkozásai számára. A rendezett közművek, a kiváló minőségű úthálózat biztos 
alapot nyújt a terület iránt érdeklő befektetőknek. 
A vállalkozói faluban 2500 – 3200 négyzetméteres közművesített parcellák állnak a 
mikro- és kisvállalkozások rendelkezésre.  
A környezeti fenntarthatósághoz is jelentősen hozzájárulnak az elkészült 
fejlesztések, mivel a jelenleg még a városban tevékenykedő, de környezetük 
számára egyre nagyobb terhet jelentő vállalkozásoknak az ipari parkba való 
betelepülése hozzájárul egy élhetőbb városi környezet kialakulásához, a 
vállalkozások társadalmilag fenntarthatóbb növekedéséhez.  
A terület telekstruktúrájának kialakítása során 1 és 2 hektáros ingatlanok is 
kialakításra kerültek, amennyiben egybefüggő nagyobb területet igénylő befektetési 
szándék érkezik az Önkormányzathoz ezt is biztonsággal ki tudja szolgálni. 
 

 
Ingatlan övezeti rendszere: ipari ,illetve gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató 
övezet.  
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Keleti Zóna: 
Dinamikusan fejlődő része a Szentes Ipari Parknak, amelyben kiemelt projektként 
egy biomassza kiserőmű megépítését befektetési alapon támogató vállalkozás 
betelepítése a cél. Szentes város és a régió számára a megújuló energiát termelő 
üzem létrehozása stratégiai fontosságú, ezáltal hasznosíthatóak a régióban elérhető 
mezőgazdasági és egyéb biológiai eredetű nyersanyagok. Az erőmű fejlesztés 
eredményeként lehetőség nyílik újabb vállalkozások betelepítésére, illetve a már 
működő vállalkozások energiaellátásának javítására, működési költségeik 
csökkentésére. A megújuló energiaforrásokhoz való hozzáférés lehetősége növeli a 
Szentes Ipari Park és cégeinek versenyképességét, ez további beruházásokkal és a 
foglalkoztatási ráta növekedésével jár. A megújuló energia bázison alapuló 
fejlesztések további közművekkel előkészített területe lehet a Keleti Zóna, amely több 
irányból is megközelíthető a város belső területeinek elkerülésével. Az uralkodó 
észak-nyugati szélirány jelentősen csökkenti a város környezetére gyakorolt 
hatásokat. A terület további fejlesztésére 270 hektár áll rendelkezésre. 
 
 
 
Nyugati Zóna: 
Szentes gazdasági hagyományának és a közelmúlt sikeres befektetéseinek 
köszönhetően a zónában nincs további szabad terület. A zóna meghatározó vállalata 
a Hungerit Zrt, amely egyben az ipari park legnagyobb vállalkozása is. 
 
 
 
Déli Zóna: 
Az ipari park déli részén, a 45. számú főközlekedési út mellett fekvő terület a Déli 
zóna. Különlegessége, hogy a kialakított ingatlanok mellett iparvágány található, 
amely közvetlen összeköttetésben áll a szentesi vasútállomással, így biztosítva a 
nemzetközi áruszállítás lehetőségét. Az itt található területet elsősorban azoknak a 
kis- közepes, illetve közepes nagyságú vállalkozásoknak ideális, amelyek 20 – 50 fő 
közötti létszámfejlesztéssel kívánnak egy új beruházást megvalósítani. A zónában 
jellemzően 1 hektár nagyságú ingatlanok kerültek kialakításra. Ez elsősorban a KKV-
k számára előnyös fejlesztési méret, figyelembe véve a teljes közmű ellátottságot és 
a beépíthetőségi paramétereket. 
 
 
A Park, a település keleti részén található, napjainkban már 140 ha területű. A teljes 
ipari övezet ennél nagyobb, mivel az Ipartelepi út déli része, illetve a MetalCom 
Közép-Európai Technológiai és Szolgáltató Holding Zrt., Tejszolg Kft., T&T Technik 
Kft., Autark Kft és más vállalkozások által határolt övezet, szintén fontos gazdasági 
tényező. 
 
Településszerkezeti szempontból előnyös, hogy a Szentes Ipari Park terjeszkedése 
nem a város felé irányul, hanem ellenkező dinamikájú, aminek környezetvédelmi, és 
településszerkezeti hatása kedvező a település egészére.    
 
A Szentes Ipari Park kialakulását vegyes területhasznosításúként jellemezhetjük. Az 
ún. barnamezős övezetben, első ütemben, az egykori Esze Tamás laktanya épületei 
kerültek átalakításra, felújításra. A meglévő katonai ingatlanok ipari célú 
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hasznosításával párhuzamosan az egykori Sörgyári tervterületen zöldmezős 
infrastruktúrafejlesztés került végrehajtásra.  
 
Ezek a fejlesztések gazdaságdinamizáló hatásúak voltak. Az első időszakban, az 
ipari parkok fejlődéséhez hasonlóan, Szentesen is a jelentős betelepíthető terület volt 
a jellemző, illetve a fejlesztési igény elsősorban az alapinfrastruktúrák kiépítésére 
irányult. 2006-tól kezdve az ipari parki betelepülés mértéke növekvő pályára került, 
különösen a Park déli, zöldmezős részére mutatkozott igény. A betelepülések 
számának növekedésével az igénybe vehető terület nagysága folyamatosan 
csökkent.  
 

I. AZ IPARI PARK SZOLGÁLTATÁSAI 
 

A szolgáltatás 
neve 

A szolgáltatás tartalma Szolgáltató szervezet  Szolgáltatás 
kezdete 

TANÁCSADÁS: 
Műszaki Felvilágosítás az 

TSZT,RSZT 
rendelkezéseinek 
alkalmazására 
vonatkozóan 

Polgármesteri Hivatal 
(PMH) 

2000. 

Jogi Általános 
jogértelmezés 

PMH 2000. 

Pénzügyi és üzletviteli Adózási ügyek, 
beruházási ötletek 
menedzselése 

PMH 2000. 

Környezetvédelmi Szabályzatok 
ismertetése és 
értelmezése, 
szakhatósági ügyek 
gyorsításának 
támogatása 

PMH 2000. 

Pályázatfigyelés, készítés Pályázati kiírások 
figyelése, azok 
értelmezése, 
kooperáció a pályázati 
témákban, 

PMH 2000. 

Egyéb: Kereskedelemfejl-i, ill. 
gazd.fejl-i projektek 
elkészítése 

ITDH 2004. 

SZOLGÁLTATÁSOK: 
Területőrzés: 
Kerítés, portaszolgálat portaszolgálat Goldex Security Kft. 

és más társaságok 
2000. 

Biztonsági szolgálat, járőr járőr Goldex Security Kft. 
és más társaságok 

2000. 

Biztonsági szolgálat, 
riasztórendszer 

Elektromos riasztás, 24 
órás 
diszpécserszolgáltatás 

Dékány József, 3V 
Vagyonvédelem 

2002. 

Banki: 
ATM terminál ATM terminál Erste Bank Zrt. 2000. 
Postai: 
Kézbesítő és gyűjtőszolgálat Kézbesítő és 

gyűjtőszolgálat 
Magyar Posta Zrt. 2000. 

Postafiók Postafiók szolgáltatás Magyar Posta Zrt. 2000. 
Irodai: 
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Telefonközpont, fax, E-mail,
Internet,Fénymásolás, Tárgyaló,
előadóterem 

 PMH 2002. 
2002. 
2002. 

Rendezvényszervezés Üzleti fórumok 
szervezése 

PMH 2004 

Egyéb:  Konferenciák, 
előadások szervezése 

PMH, 
 

2004 

Orvosi: 
Időszakos üzemorvos    
Állandó ügyelet A Dr. Bugyi István 

Kórház biztosítja az 
állandó szakellátást 

Csongrád megye 
Önkormányzata 

2000. 

Éjszakai ügyelet A Dr. Bugyi István 
Kórház biztosítja az 
állandó szakellátást 

Csongrád megye 
Önkormányzata 

2000. 

Étkezési: 
Önkiszolgáló étterem Az Ipari Parkban 

dolgozó munkavállalók 
részére, napi meleg 
ételt(ebéd) biztosít 

SÉF Kft. 2000. 

Étterem Az Ipari Parkban 
dolgozó munkavállalók 
részére, napi meleg 
ételt(ebéd) biztosít 

SÉF Kft. 2000. 

Különterem, rendezvényterem A napi ellátástól eltérő 
eseményekre 

Hungerit Zrt – SÉF Kft. 2000. 

Kiskereskedelmi: 
Élelmiszerüzlet LIDL áruház   
Közlekedési 
Tömegközlekedési kapcsolat Menetrendszerinti 

buszjárat, illetve vasút 
Tisza Volán ZRt., 
MÁV ZRt. 

2000. 

Szervezett munkásszállítás 
 

A munkavállalók napi 
utaztatása 

Szalai Busz Kft. 2000. 

Műszaki: 
Takarítás „kiszervezett” takarító 

tevékenység 
Bohus és Tsa. Kft. 2000. 

Kommunális hulladékgyűjtés Heti szemétszállítás  Városellátó Intézmény 2000. 
Szelektív hulladékgyűjtés Az ún. szelektív 

hulladékgyűjtő  
szigeten lerakott 
hulladék elszállítása 

Városellátó 
Intézmény 

2003. 

Veszélyes hulladékgyűjtés Szerződés szerint a 
vállalkozás által 
kiválasztott 
szolgáltatóval 

Design Kft. 
Városellátó Intézmény 

2000. 

Egyéb: Az ún. e- hulladék 
elszállítása 

ElektroWaste Kft, 2004. 

Karbantartás 
Általános karbantartás (víz, 
villany) 

Szerződés szerint EDF Zrt., Szentes-Víz 
Kft 

2000. 

Karbantartó ügyelet (víz, villany) Szerződés szerint EDF Zrt., Szentes-Víz 
Kft. 

2000. 
 

Számítástechnikai karbantartás Szerződés szerint Hansa 98 Kft., 
ComPrint Kft 
ITV Szentes Kft.. 

2000. 

LOGISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK: 
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Információ és tanácsadás:    
Fuvarozási Szállítás, raktározás Gáz-és Üag. Ker. Kft. 2004. 
Jogi A rendeletek 

értelmezése az új 
rendeletek bemutatása 

PMH 2004. 

Alapszolgáltatások:    
Szállítás rakodás Gáz - és Üag. Ker. Kft. 2004. 
Csomagolás Kombinált 

csomagolási 
technológiák 
alkalmazása 

Dél-alföldi Kertészek 
Szövetsége 

2002. 

Szállítmányozás szállítmányozás Gáz-és Üag. Ker. Kft. 2004. 
Kiegészítő szolgáltatások:    
Üzemanyag ellátás 0-24 h üzemanyag 

ellátás 
MOL NyRt. - Grosso 
Tank Bt. 
Mobil Petrol 

2000. 

Gépjármű mosatás  Judowash Kft. 2008 
 
Szentes Ipari Parkban 2007-2010. években a vállalkozások által szolgáltatok adatok 
alapján az alábbi táblázat mutatja a változásokat: 
 

Szentes Ipari Park 

  2007. 2008. 2009. 2010.*

Területe (ha) 127,4 140,2 140,2 140,2
Szentes Ipari Park vállalkozásai 

Száma (db) 29 31 32 36

Létszáma (fő) 2844 2658 2461 2372

Beruházási értéke (millió Ft) 13150,168 14173,9 5205,371 13344,315

Árbevétele (millió Ft) 75002,861 75151,5 66857,968 62302,739

Exportaránya (%) 42,84 37,34 47,8 51,85

 
*Megjegyzés: 2010.évi adatok nem teljes körűek. 

 
A Magyarországon működő ipari parkok helyzetének vizsgálatánál (így szentesinél 
is) figyelembe kell venni, hogy a parkokra vonatkozóan nem fogalmazódott meg 
egyik kormány részéről sem olyan fejlesztési program, amely mércéül szolgálhatna a 
változások megítéléséhez.  
 
A Szentes Ipari Park fejlesztési programjának alapja a belföldi és külföldi 
kapcsolatokból származó igények, javaslatok összessége, amelyek az alábbi 
forrásból származnak. 
 
Szentes belföldi kapcsolatok külföldi kapcsolatok 
Hungerit Zrt. ITDH Amerikai – Magyar 

Kereskedelmi Kamara 
Legrand Zrt. Csongrád Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara 
Francia – Magyar 
Kereskedelmi Kamara 
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MetalCom 
ZRt. 

Nemzetgazdasági Minisztérium Holland - Magyar 
Kereskedelmi Kamara 

HK- Ceram 
Kft. 

Promei Kht. Német – Magyar Kereskedelmi 
Kamara 

 
 
Az igények, javaslatok, a helyi sajátosságok és adottságok, illetve más parkok 
fejlesztési tapasztalatainak felhasználását követően 2007-ben előkészítő 
tanulmányokat készítettünk. Az ipari park fejlesztési koncepció, a befektetés 
ösztönzési koncepció, a gazdasági fejlesztések és befektetések ösztönzésének 
akcióterve a az előző Képviselő – testület által jóváhagyásra került.  
 
A fejlesztési program előkészítő tanulmányainak legfontosabb következtetése, amely 
alapját képezte a további munkának a következő volt: 
 
„Szentes Város Önkormányzata meghatározó feladatának tekinti a helyi és kistérségi 
gazdaság fejlődésének, illetve jövedelemtermelő képességének támogatását; kiemelt 
fontosságúnak a jelenlegi munkahelyek megtartása mellett újabb munkahelyek 
létrehozásának elősegítését, a környezetminőség javítását.” 
 
 
Különböző vállalkozások képviselőiből, valamint szakágazati szakértőkből eseti 
bizottság jött létre, és több hónapos munkát követően elkészült a város 
gazdaságfejlesztési stratégiája. 
 
A stratégiában megfogalmazott jövőkép, irányadója annak a tevékenységnek, 
amelyet a Szentes Ipari Park fejlesztéséért és működtetéséért végzünk. A jövőkép az 
alábbiak szerint került meghatározásra és elfogadásra: 
 
A gazdaságfejlesztés célja az egyéni és közösségi jövedelmek növekedésén 
keresztül megvalósítható folyamatos életminőség javítás, illetve Szentes 
regionális szerepének növelése. 
 
A gazdasági teljesítmény növelésére, a helyi vállalkozások versenyképességének 
pozitív változása közvetlen hatást gyakorol. A versenyképesség növelését 
befolyásoló tényezők a gazdasági szerkezet, a vállalkozási körülmények, az 
innováció, az infrastruktúra elérhetősége és minősége. 
 
Az Ipari Park működtetése és fejlesztése a Képviselő – testület által elfogadott 
program szerint zajlott és ennek alapján folyik jelenleg is a munka. Fontos kiemelni, 
hogy az ipari park fejlesztési program, illetve az azt előkészítő gazdaságfejlesztési 
stratégia megvalósítása, nem csak az Ipari Park fejlődésére, hanem a helyi 
gazdaság egészére, versenyképességére, a város jövőjére gyakorol kedvező hatást. 
 
A Szentes Ipari Park fejlesztési programjának megvalósítása és működtetése az 
alábbi prioritások mentén folyik: 
 
1. Prioritás: A gazdaság versenyképességének javítása 
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A prioritás azokat az intézkedéscsoportokat foglalja össze, amelyek közvetlen hatást 
gyakorolnak a helyi gazdaság jövedelemtermelő képességére. Célja a vállalkozások 
innovatív tevékenységének elősegítése, a vállalkozási környezet javítása elsősorban 
az infrastruktúra fejlesztése révén. Szentes város versenyképességének, jövőbeni 
prosperitásának fontos elemei a sportturizmus alapinfrastruktúrájának fejlesztése és 
a befektetés ösztönzés. 
 
1.1. A gazdasági infrastruktúra fejlesztése 
Az intézkedéscsoport célja olyan - elsősorban az ipari parkban, illetve más, a 
városban található ipari, gazdasági – szolgáltató övezetben megvalósuló teljes körű 
infrastruktúrafejlesztések – voltak, amelyek elősegítik a helyi és kistérségi kis- és 
közepes vállalkozások fejlődését, továbbá újak letelepedését a városban.  
 
1.2. A sportturizmus fejlesztése 
Az adottságainknak megfelelően kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani az 
idegenforgalmi ágazatnak, amelynek lényege, hogy közvetlenül transzferál belső 
jövedelemmé külső jövedelmeket. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés tárgya 
alapvetően az Ipari Park működése, ezért ezt a területet az előterjesztés nem 
részletezi. 
1.3. Befektetés-ösztönzés 
A Képviselő – testület 2007. április 27-én megtartott ülésén határozatot hozott annak 
érdekében, hogy újabb befektetők, illetve befektetések jelenhessenek meg a helyi 
gazdaságban (73/2007. (IV.27.) Kt.) 
 
A határozattal elfogadott ösztönzések érezhetően kedvező hatást gyakoroltak a 
befektetésekre, megfelelő időszakban és néhány elemében valóban innovatív módon 
segítette a gazdaságfejlődését. 
 
A határozat alapját képezte, annak a rendeletnek, amely 2010. február hónaptól 
hivatott támogatni a helyi gazdaság egészét és a befektetések ösztönzését. Az 
szabályozás célja egy átfogóbb vállalkozásfejlesztés, amely szélesebb lehetőségeket 
kínál a befektetések támogatására. Az 1/2010. (II.15.) számú rendelet, egy 
folyamatos önkormányzati innovációs tevékenység eredménye, amelynek 
legfontosabb eleme, hogy a gazdasági válság begyűrűzését követően – 
meghatározott feltételek teljesítését követően – pénzügyi támogatást biztosít a 
befektetések ösztönzésére. Pályázati formában, rendszerszerűen működik, amely 
bevezetését követően több tízmillió Forint befektetését indukálta, illetve minden 
esetben új munkahelyek létrehozását segítette elő. 
 
A befektetés ösztönzési tevékenység kezdetektől legfontosabb célja, az új 
munkahelyek létrehozásának támogatása. 2007-től kezdve az ipari park területén 
vásárolt ingatlan vételárából érvényesíthető az a kedvezmény, amely a fenti cél 
megvalósítására irányul.  
 
Szintén innovatív eleme, a határozathoz képest a rendeletnek, hogy az adható 
kedvezmény flexibilissé vált, annak alapján, hogy az új munkavállalónak biztosított 
bér nagysága mennyivel haladja meg a minimál bért. 
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A befektetések ösztönzése érdekében marketingkommunikációs eszközöket, 
közvetlen marketingtámogatást biztosított az Önkormányzat, illetve koncentrált 
ügyintézéssel (1 ablakos) igyekezett segíteni a vállalkozásokat. 
 
Ezek rendszerszerűen működnek. A vállalkozók, az érdeklődők egy része, a 
kifejezetten erre célra létrehozott honlapon keresztül ér el bennünket. Az ösztönzés 
nemcsak virtuális kapcsolat alapján történik, hanem nagyon sok direkt konzultációt, 
fórumot biztosítunk, szervezünk. A rendezvények során a befektetési lehetőségek 
bemutatásán túl, adó – és pályázati szakértők bevonásával igyekszünk díjmentes 
támogatást nyújtani. 
 
Ezt a tevékenységünket évek óta koordináltan végezzük a Csongrád megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara kistérségi szervezetével. A rendezvények kölcsönös 
promótálásával közel ezer vállalkozást tudunk elérni. 
 
A rendszeres vállalkozói hírlevelek, a rádiós, televíziós megjelenések, a 
sajtótájékoztatók, a road show-k mind marketing és PR törekvések annak érdekében, 
hogy folyamatosan és széles körben érjük el a vállalkozásokat és biztosítsunk 
információt a döntéseik megalapozásához. 
 
Azokat a vállalkozásokat, akik konkrét befektetésre szánják rá magukat, koncentrált 
ügyintézéssel segítjük, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozó (befektető 
jelölt) egy időben és egy helyen intézheti a projektjét oly módon, hogy jelen vannak a 
Polgármesteri Hivatal műszaki, jogi, adó, illetve pénzügyi szakértői, referensei. 
A befektetések ösztönzése nem csak a direkt ipari beruházásokra irányul, hanem 
minden olyan fejlesztésre, amely új munkahely létrehozásával jár, illetve a beruházás 
folyamán, a már meglévő munkahelyek megőrzését támogatja (pl.: Frigo Jégcsarnok, 
Gokartpálya).  
 
A befektetések ösztönzésének újabb fázisaként közvetlen segítséget adunk a 
pályázati és jogi tanácsadás területén is. Konkrétan igyekszünk a szükséges források 
feltárásában segíteni a vállalkozásokat. A vállalkozások irányába friss és releváns 
információkat továbbítani. 
 
A kereskedelemfejlesztési tevékenység támogatása azt jelenti, hogy a vállalkozások 
piacszerzésének szélesítésében közreműködünk. Ennek formája lehet általános, 
amikor a hírleveleken keresztül információt adunk a cégeknek mások vásárlási 
szándékairól, illetve lehet célzott, amikor piacot generálunk, vevőt hozunk helyi 
vállalkozások számára, vagy vevők számára ajánljuk a helyi vállalkozások, termékeit, 
szolgáltatásait. 
 
A befektetések ösztönzése egy állandó megújulást igénylő, a változásokhoz igazodó 
tevékenység. Alapja mindig a piaci igények ismerete, a szándékok előzetes 
feltérképezése. Az új projektek, mint a vállalkozói csarnok építése, vagy más 
aktivitások mind azt szolgálják, hogy közelítsen a kínálat, az igényekhez. 
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2. Prioritás: A foglalkoztatottak számának és képzettségének növelése  
 
A prioritás azokat az intézkedéseket fogja össze, amelyek révén egyfelől növekedhet 
a foglalkoztatottak száma és képzettsége, másfelől a foglalkoztatás biztonsága, 
tervezhetősége. 
 
A 2. számú prioritás megfogalmazásakor még nem tudtuk, hogy átfogó gazdasági 
válság lesz. 2007-ben elsősorban az új munkahelyek számának növelése volt a cél. 
2009 második felétől – igazodva az ismert trendhez – a munkahelyek megtartása is 
rendkívüli fontosságú cél lett. 
 
Összefüggésben a befektetések ösztönzésével igyekszünk a foglalkoztatottak 
számára hatni. Az új munkahelyek létrehozását kedvezményekkel ösztönözzük, 
amelynek mértékét válság hatásának figyelembe vételével igyekezett növelni . 
 
A foglalkoztatottak számának megőrzésére külön pályázati csomag került 
kidolgozásra és megjelentetésre, viszont erre eddig egyetlen pályázat sem érkezet, 
ami a kiírás felülvizsgálatát igényli. 
 
Sikeres intézkedésnek tekinthető az ún. „Vedd és Védd a szentesit!” elnevezésű, 
fogyasztói magatartást célzó kampány, amellyel a válság begyűrűzését követően a 
helyi termékek és szolgáltatások elsődleges igénybevételét kívántuk erősíteni. 
Napjainkra nagyon sok helyen látható az üzletekben a sárga háromszög alakú 
matrica. Ezt az intézkedést mások is átvették és több rendezvényen, mint best 
practice (jó példa) került bemutatásra. 
 
A versenyszféra szereplőivel igyekszünk konstruktív kapcsolat ápolni, amely 
elősegítheti a képzési irányoknak a piaci igények szerinti alakulását. Erre bővebben a 
szakképzési fejezetben kívánunk visszatérni. 
 
2.1. Oktatási - képzési infrastruktúra fejlesztése 
 
Az intézkedések célja az oktatási intézményhálózat rekonstrukciója, a minőségi 
értelemben vett személyi és tárgyi – technikai fejlesztés annak érdekében, hogy a 
képzés megfeleljen munkaerőpiac által támasztott egyre magasabb 
követelményeknek.  
 
A jelenlegi és jövőbeni versenyképesség szempontjából indifferens az intézmény 
fenntartó. Ez konkrétan azt jelenti, hogy Önkormányzatnak minden lehetséges 
módon támogatni kell az oktatási infrastruktúrát. 
 
Ennek eredményes lépése volt az intézmények környezet energetikai fejlesztése, 
amely takarékosabb fenntartást tesz lehetővé annak reményében, hogy az így 
megtakarított források a képzés hozzáadott értékében érvényesülnek. 
 
2.2. Foglalkoztatás támogatása 
 
A foglalkoztatás támogatása folyamatosan napirenden lévő tevékenység. Az 
előterjesztés korábbi részében részletesen bemutatásra kerültek a tett, illetve az 
érvényben lévő intézkedések. A folyamatosság mellett a rugalmasságra való 
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törekvést kell kiemelni, amely a piaci lehetőség és igények monitoringján keresztül 
megvalósuló tevékenységet jelenti.  
 
A 2011. évben ismertté vált Új Széchenyi Terv biztosította források alapján 
elsősorban a K+F jellegű, az innovációra törekvő foglalkoztatás támogatása lehet a 
fő célkitűzés. A források rendelkezésre állása, és a világgazdasági foglalkoztatási 
trend is ezt ösztönzi és ebbe az irányba halad, tehát ezt célszerű követni.  
 
3. Prioritás: Környezeti feltételek javítása 
 
A prioritás azokat az intézkedéseket foglalja magába, amelyek az emberek számára 
az életfeltételeik kiteljesedését szolgálják. A gazdaság fejlődése, a város regionális 
szerepének növelése nem érhető el a város és a kistérség lakói, a természeti és 
épített környezet, illetve a növekvő életminőség közösségi feltételeit biztosító 
intézményrendszer (kulturális, sport stb.) összhangja nélkül. 
Az alábbi pontok nem közvetlenül az ipari parki tevékenység elemei, de 
megvalósulásuk összefügg a Park eredményességével. 
 
3.1. A lakások számának és komfortjának növelése 
A tőke letelepedése, az új munkahelyek létesítése, a megfelelő számú, képzett 
munkaerő rendelkezésre állása, a népességfogyás megállítása, illetve a lakások 
számának és komfortjának növelése között közvetlen összefüggés van. 
 
Az intézkedés megvalósulását elsősorban vállalkozói tőke bevonásával képzeljük el, 
ugyanakkor a gazdaság jövedelemtermelő képességének fejlődése 
elengedhetetlenül szükséges a befektetett tőke kiszámítható és kockázatmentes 
megtérülésére. 
A stratégia kialakításakor még nem volt ismeretünk a jelzáloghitelezéssel összefüggő 
válságról és annak következményeiről, amely alapvetően lassítja az 
ingatlanfejlesztést. Ugyanakkor a válság utáni időszak egyik legfontosabb fejleménye 
kell, hogy legyen a lakások számának növelése. 
 
A település szerkezeti tervben ajánlottakkal összhangban a lakásprogram 
folytatásaként egyfelől családi házas övezetek kialakítása kívánatos, másfelől olyan 
lakhatást szolgáló beruházások elősegítése, amelyek a hátrányos helyzetű rétegek 
gondjain enyhíthet.  
 
3.2. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
Az intézkedéscsoport elemei az elmúlt évek közlekedési infrastruktúra 
fejlesztéseinek további folytatását jelentik. A Szentes Ipari Park fejlődése 
szempontjából legfontosabb közlekedés infrastrukturális fejlesztés az autópálya vagy 
egy gyorsforgalmi út elérése lenne. Az elmúlt időszak beruházásainak 
helyszínkiválasztásakor (Mórahalom, Makó) döntő tényező volt az autópálya 
közelsége. Továbbra is napirenden kell tartani a főközlekedési utak eléréséhez való 
törekvést, annak reményében, hogy egy kedvezőbb makrogazdasági időszakban 
ezen a téren is előre léphetünk. A Parkot észak – keleti irányban elkerülő út építése 
szintén jövőbeni cél, de fontosságát itt is hangsúlyozni kívánjuk.  
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Az elmúlt évek során az Ipari Park működésére kedvező hatást gyakoroló kerékpár 
utak épültek. További cél a  kerékpárút-hálózat építésének folytatása, illetve az ipari 
park tervezett keleti fejlődési irányában található utak fejlesztése. 
 
3.3. Zöldfelület karbantartása  
A Parkban végrehajtott munkák mellett, a városképi szempontból kiemelt fontosságú 
45. sz. főút melletti árkok folyamatos karbantartása (nyírás, szemét összegyűjtés és 
elszállítás) is elvégezzük. 
 
A Szentes Ipari Park területén az alábbi munkák kerülnek végrehajtásra: 
 

Szentes Ipari Park Déli Zóna: 
A Déli Zónában, az önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok teljes területén 
fűnyírás, a belső út mellett a kerítésekig fűnyírás, szemét összegyűjtése, elszállítása.  
A Téglagyári úttól a Budafer Zrt .-ig az árok rendben tartása, szemét összegyűjtése, 
elszállítása. 
A Téglagyári út mentén az árok rendben tartása, szemét összegyűjtése, elszállítása. 

 
Szentes Ipari Park Északi zóna: 

Az egykori Esze Tamás laktanya („A” szektor) területén az önkormányzati 
tulajdonban levő ingatlanok teljes területén fűnyírás, a belső utak mellett a 
kerítésekig fűnyírás, szemét összegyűjtése, elszállítása. 
Az Északi Zóna főbejárati kaputól nyugati irányba az Attila úti körforgalomig a kerítés 
és a 45. sz. főút közötti részek karbantartása, fűnyírás, szemét összegyűjtése, 
elszállítása. 
Az Északi Zóna főbejárati kaputól keleti irányba a „C” szektorig a kerítés és a 45. sz. 
főút közötti részek karbantartása, fűnyírás, szemét összegyűjtése, elszállítása. 
 
„C” szektor – Vállalkozói falu önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok területén 
fűnyírás, a belső út mellett fűnyírás, árok vágása, szemét összegyűjtése, elszállítása. 
 
 
A fejlesztési program lehetséges irányának kialakításakor a helyi adottságok kiemelt 
figyelmet kaptak. Arra törekedtünk, hogy ne egyedi fejlesztéseket célozzunk meg, 
hanem olyanokat, amelyek elismerten szükségesek és a meglévő vállalkozások 
számára, támogató fejlesztéseket eredményeznek.  
A fejlesztési célok az új befektetések, a működő tőke letelepedését is szolgálják és 
összességében lefedik az ipari parki igények és lehetőségek teljes spektrumát.  
 
A program megvalósulásának eszközeként, egy olyan projektet alakítottunk ki, amely 
tartalmában lefedi a szükségleteket 
 
A projekt elemei  
 
1. Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése, 
2. Szentes Ipari Park Északi zóna innovációs övezet kialakítása, 
3. Szentes Ipari Park Északi zóna „Vállalkozói falu” előkészítése és kialakítása, 
4. Szentes Ipari Park Keleti zóna környezeti és energetikai fejlesztése, 
5. Szentes Ipari Park Déli zóna termelési inkubáció elősegítése. 
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A fejlesztési irány illeszkedése 
 
A fejlesztési cél kapcsolódott az Új Magyarország Fejlesztési Terv átfogó céljaihoz, a 
foglalkoztatás bővítéshez, illetve a tartós gazdaság növekedés eléréséhez.  Az Új 
Széchenyi Terv bemutatását követően megállapítható, hogy a Szentes Ipari Park 
folyamatban lévő fejlesztései, illetve jövőbeni céljai illeszkednek az ÚSZT programjai 
közül, az alábbiakhoz.  
 
- Zöldgazdaság-fejlesztési Program 
- Vállalkozásfejlesztési Program 
- Tudomány – Innováció Program 
- Foglalkoztatási Program 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2007-ben meghatározott irány egyezik az 
országos célokkal, tehát azok következetes folyatatása szükségszerű.  
 
Összefoglalva az alábbi intézkedések valósultak meg: 
 
Elkészült az Ipari Park koncepciója > a koncepció alapján, stratégiát hoztunk létre, 

ami megfogalmazta a gazdaságfejlesztés irányát, módját, eszközét és jövőképét > a 

gyakorlati megvalósulás érdekében egy projektet fogalmaztunk meg > a 

projektelemek végrehajtását akcióterv alapján végezzük > törekszünk arra, hogy a 

szükséges források legalább felét pályázatokból biztosítsuk > létrehozott 

fejlesztéseket széles körben tegyük ismertté > ösztönözzük a befektetéseket és a 

beruházások alkalmával a helyi munkaerő igénybe vételét > minden lehetséges 

eszközzel támogatjuk az új munkahelyek létrehozását, a korábbiak megőrzését. 

 
A tervezett projektelemek megvalósulásának értékelése: 
 
1. Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése, 
 
A projektelem a DAOP 1.1.1/A-2008-0021, Szentes Ipari Park általános infrastruktúra 
és üzleti környezet fejlesztése c. pályázat keretében megvalósult. 
A pályázat által megfogalmazott fejlesztések célja a Szentesi Ipari Park 
infrastrukturális állapotát javító beruházások megvalósítása volt. A projekt során az 
Ipari Park három zónája került fejlesztésre. Mivel az Önkormányzat Ipari Park 
betelepítési stratégiájában meghatározottak alapján zónánként eltérő típusú 
vállalkozások betelepítése a cél, ezért zónánként eltérő infrastruktúrafejlesztés zajlott 
le. A Déli Zónában útépítés ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-csatorna 
építés; az Észak Zóna „A” szektorában útfelújítás, útépítés, ivóvízellátás bővítés, 
szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, kialakításra kerül 1 db négyfrakciós 
(műanyag, papír, fehérüveg, színesüveg) szelektív hulladékgyűjtő sziget; az Északi 
Zóna „C” szektorában útépítés, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz 
elvezetés; a Keleti Zónában ivóvízvezeték építés, szennyvízelvezetés. A tervek úgy 
kerültek kialakításra, hogy a beruházás továbbfejleszthető legyen, amennyiben az 
igények bővülnek. 
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2. Szentes Ipari Park Északi zóna innovációs övezet kialakítása, 
 
A projektelem kidolgozása és megvalósítása a pályázati lehetőségek függvényében 
elkezdődött. Az innovációs törekvések serkentésére, határon átnyúló projekt 
keretében elkészült egy Szentesi Agrárszervező és Szolgáltató Centrum – SZAC 
megvalósíthatósági tanulmányterve, illetve építési, kiviteli terve. 
 
Az innovációs övezet első ütemében szeretnénk Szentes Ipari Park Északi Zóna „A” 
szektor (egykori Esze Tamás Laktanya 4. számú legénységi épület) 3967/16 helyrajzi 
számú ingatlanon álló épületet átalakítani Szentesi Agrárszervező és Szolgáltató 
Centrummá. 
 
A térség jellemzően mezőgazdasági terület. Az agráriumhoz kötődő vállalkozások 
aránya szükségessé teszi az ágazat korszerűsítését, a modern piaci igényekhez 
történő alkalmazkodásának segítését. A cél az, hogy a kistérségnek versenyelőnyt 
teremtő komplex üzleti szolgáltatásokat nyújtó központ kerüljön kialakításra. 
 
Ezt egy professzionálisan működő irányító központ valósíthatja meg, amely 
egybefogja a gazdasági ágazat szereplőit, képviseli azok érdekeit, oktatási szerepkör 
felvállalásával és a marketing, pénzügyi és jogi tanácsadásával támogatja őket, olyan 
szolgáltatásokat nyújt számukra, melyek azok versenyképességét szolgálják.  
 
A központ kialakításának fő célja, hogy támogassa a fenntartható mezőgazdasági, 
következésképp az általános gazdasági fejlődést, a szakképzést,  a társadalmi 
megújulást, a környezeti értékek megóvását, a posztgraduális oktatás révén és új 
beruházások megvalósítását. 
 
Funkciók: 
Humán – erőforrás fejlesztés, 
Mezőgazdasági marketing szolgáltatás (tanácsadás) biztosítása, 
Üzleti és más célú tárgyaló termek biztosítása, 
A mezőgazdasági üzleti inkubáció elősegítése, 
Pénzügyi szolgáltató és forrásközvetítő tevékenység, 
Jogi szolgáltatások biztosítása, 
Szakkönyvtár, 
Helyszín biztosítás szakmai fórumok, előadások megtartására, 
Központilag támogatott mezőgazdasági intézmények beköltöztetése, 
Térségi logisztikai irányítás és szervezés, 
Az értékesíthető kutatás bázisán megvalósuló termelés elősegítése, 
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A Szentesi Agrárszervező és Szolgáltató Centrum látványterve: 

 
 
3. Szentes Ipari Park Északi zóna „Vállalkozói falu” előkészítése és kialakítása, 
 
A projektelem egy 2,5 éves tervezési folyamat eredményeként megszületett átfogó, 
megalapozott gazdaságfejlesztési stratégiába illeszkedik. A többlépcsős folyamat 
második lépcsőfokaként jelent meg, célja a Szentes Ipari Park területén fennálló 
egyes infrastrukturális hiányok megszüntetése volt és az 1. pontban részletezett 
Északi Zóna „C” szektor munkálatai során részben megvalósult. A terület az 
igényeknek megfelelően különböző méretű ingatlanokra lett felosztva. Ez a 
telekméret főleg a kis- és középvállalkozásoknak kedvez. 
 
A hiányzó villamos energetikai fejlesztésekre (közvilágítás) a DAOP 1.1.1/A_2-09-
2010-0001, Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. című. pályázat 
keretében pályáztunk, sikerrel.  
Az elektromos vezetékrendszer fejlesztése 1067 méter hosszúságban valósul meg, 
valamint ezzel párhuzamosan összesen 15 db új fogyasztási hely kerül kialakításra. 
 
4. Szentes Ipari Park Keleti zóna környezeti és energetikai fejlesztése, 
 
Több éves projekt előkészítő munka eredményeként jogerős építési engedéllyel és 
villamos energia átvételi kvótaengedéllyel rendelkezett az a beruházás, amelynek 
során egy biomassza kiserőmű került volna üzembe helyezésre. Sajnálatos módon a 
beruházó technikai okok miatt a fejlesztéstől visszalépett. 
A projektelem megvalósulását továbbra is kezdeményezzük és technológia transzfer 
biztosításában tevékenykedünk.  
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5. Szentes Ipari Park Déli zóna termelési inkubáció elősegítése. 
 
 
A projekt elem megvalósítása érdekében pályázatot nyújtottunk be. A DAOP 
1.1.1/A_2-09-2010-0001, Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. c. kódjelű 
pályázatot támogatásra érdemesnek minősítették. 
 
A Déli zónában a nagyobb cégek számára biztosítunk letelepedési lehetőséget, 
azok számára, akik nagyobb gyáregységek, üzemek, raktárhelységek kialakítását 
igénylik. A projekt keretében ezen a területen kerül kialakításra egy 1975,56 m2-es 
üzemcsarnok. Azon vállalkozások, akiknek eddig nem volt forrásuk csarnok 
építésére, és ennek hiányában nem költöztek be az ipari park területére, most 
lehetőségük nyílik erre. A kijelölt telek a város tulajdonában van és teljesen 
közművesített. A létesítendő csarnok egyben, vagy maximum három részre osztva 
hasznosítható. 
 
Az üzemcsarnok elhelyezkedése a Déli Zónában (hrsz: 4195/15) 

 



 20

 
Üzemcsarnok látványterve: 

 
 
 
A projektelem megvalósulása pályázati szakaszban van, ami konkrétan azt jelenti, 
hogy a DARFÜ támogatási szerződés tervezetének elkészítése folyamatban van. 
 
1.5 A Szentes Ipari Park fejlesztése 
 
Minden ipari park fejlődésének vannak stádiumai. Nemzetközi elemzések szerint az 
ipari parkok működésének tényleges beindulásához 7-10 évre van szükség, azaz 
ennyi idő alatt jutnak el egy induló stádiumból az érett szakaszba. Az induló 
szakaszban megtörténik az alapinfrastruktúra megteremtése, a növekedési 
szakaszban a folynak a betelepítések és a szolgáltatások gyors és minőségi 
fejlesztése, az érett szakaszra pedig a szolgáltatások differenciálódása jellemző. 
 
Az általános nemzetközi trendet átírta a gazdasági válság, hiszen annak ellenére, 
hogy a betelepítések száma növekvő tendenciát mutat, nem lehetünk elégedettek 
tekintettel arra, hogy az alkalmazott munkaerő száma csökkent. Bizonyára a 
technológiai fejlődés is közrejátszik a változásban, de az alapvető ok, a piaci 
lehetőségek visszaszorulása, amely a válság következménye. 
 
A jelen időszak legfontosabb feladata azoknak az ágazatoknak az ösztönzése, 
amelyek munkaerő igényes iparágak. Az élelmiszeripar támogatása különösen 
fontos, hiszen a meglévő hagyományok és az adottságok mellett, a következő évek 
húzóágazata lesz, a jelenlegi ismeretek alapján. 
 
A Szentes Ipari Park fejlődésének további kulcspontja az innovációra való folyamatos 
törekvés, melynek keretében a szolgáltatást egy új szintre kellene emelni.  
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A fejlődési irányunk a betelepült vállalkozások fejlődésével azonos irányú kell, hogy 
legyen.  
 
A szolgáltatás szélesítésének lényege, hogy a Park közvetlen kapcsolatba kerüljön 
olyan egyetemekkel, tudományos intézetekkel, amelyek közreműködése a betelepült 
cégeket extraprofithoz képes juttatni.  
 
A Szentes Ipari Park jövőbeni működésében a csúcstechnológia jelenléte 
meghatározó. A betelepült cégek és a tudományos intézmények tevékenységei 
összhatásba kerülnek, és kölcsönösen hatnak a kutatás-fejlesztés előmozdítására, 
termelő tevékenység versenyképességének javítására.  
 
A fentiek alapján új stratégiai cél, hogy a jelenlegi ipari park, a tudományos park 
szintjére fejlődjön tovább.  
 
A tudományos park olyan területi alapon kiinduló kezdeményezés, mely főleg a 
felsőoktatási, kutatási központokhoz vagy a területi K+F intézményekhez kötődik. 
Feladata az új technológiákra alapuló vállalkozások létrehozása, illetve támogatása, 
a technológiai transzfer lebonyolítása a kutatóintézetek és a parkban (vagy azon 
kívül) működő vállalatok között. Az ipari parkoknak megkülönböztetett szerepük van 
az innováció előmozdításában. A Park egyik lehetséges válasza lehet a válság utáni 
gazdasági kihívásokra a tudásalapú szolgáltatás közvetítése.  
 
 
További fejlesztési célok: 
- a vállalkozások közötti együttműködések szervezése, kiépítése, 
- az innovációs lánc helyi elemeinek kiépítése (fizikai és humán oldalról 
egyaránt), valamint a térségi/regionális, országos és EU-s hálózatokhoz való 
fokozatos kapcsolódás, 
- logisztikai szolgáltatások kiépítése, 
- IT hálózat fejlesztése, 
- a még ellátatlan ipari parki területek alapinfrastruktúrájának kiépítése. 
 
Alapvető cél tehát: a vállalkozások versenyképességét, innovációját kedvezően 
befolyásoló üzleti környezet további fejlesztése a Parkon belül és az Ipari Park által 
nyújtható magas szintű szolgáltatások biztosítása a város más területein működő 
vállalkozások számára. 
 
1.6 A munkahelyteremtés és a befektetés ösztönzés érdekében teendő 
intézkedések  
 
1. Kapcsolatfelvétel kezdeményezése egyetemekkel, tudományos intézetekkel, 
kutatókkal, annak érdekében, hogy a Szentes Ipari Park, Szentes Tudományos Ipari 
Parkká váljon. 
 
2. A vállalkozások informálását tovább kell folytatni és törekedni arra, hogy újabb 
vállalkozásokkal kerüljünk kapcsolatba és biztosítsunk folyamatos információt, 
melynek eszköze elsősorban az Internet (honlap, hírlevél) 
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3. Az üzleti fórumok, vállalkozásfejlesztési találkozók szervezése (Aktív Gazdaság) 2 
havi rendszerességgel. 
 
4. A jelentős beszállítói körrel bíró helyi vállalkozásokkal összefogva kell megcélozni 
azok beszállítóit, annak érdekében, hogy fejlesztéseiket a városba hozzák. A 
beszállítókon túl kiemelt figyelmet kell fordítani, a cégekkel együttműködő fejlesztő és 
innovatív vállalkozások Szentesre telepítésének ösztönzésére is.  
 
5. Pályázati forrást kell keresni a még ellátatlan ipari parki területek 
alapinfrastruktúrájának kiépítésére.  
 
6. Tovább kell folytatni a betelepült cégek újbóli beruházásainak ösztönzését 
(aftercare tevékenység). 
 
7. Együttműködve a CSMKIK Kistérségi Szervezetével és az Ipartestülettel támogatni 
és koordinálni szükséges a helyi vállalkozások városon belüli piacának fejlesztését, 
szélesítését. 
 
8. A fogyasztói kampányok folytatása annak érdekében, hogy a vásárlók 
törekedjenek a helyi vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak igénybevételére.  
(Vedd és Védd a szentesit! kampány továbbfejlesztése, a helyi márka kialakítása), 
 
9. A vállalkozói szemlélet megértésének és fejlesztésének érdekében a 
közigazgatási apparátus képzését folyamatossá kell tenni.  
 
10. Az önkormányzati ciklustervvel összhangban törekedni kell a folyamatban levő 
beruházások hatékony megvalósítására és aktív kiajánlási tevékenységgel a Szentes 
Ipari Parkba történő további betelepítésekre. Konkrét cél a foglalkoztatási szint 
emelése. Az önkormányzat kezdeményezi a termelők és a feldolgozók klaszterének 
a létrehozását. 
 
11. Fel kell mérni a vállalkozói tulajdonban lévő, gazdasági célokat szolgáló telephely 
és más funkciójú üres ingatlanokat. Adatbázist kell készíteni és intenzíven kell 
kiajánlani az ipari parki lehetőségekkel együtt. A magántulajdonú ingatlanok 
beruházásra történő ösztönzése csökkentheti a további ipari területek kialakításának 
befektetési igényeit, ugyanakkor hozzájárul a munkaerő-ellátottsági szint 
növeléséhez.  
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2. A szakképzés helyzete, fejlesztéséért teendő intézkedések 
 
2.1 A szakképzés intézményi helyzete 
 
A Csongrád Megyei Közgyűlés az 58/1999. (VI.17.) Kgy. számú határozatával, 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/1999. (VI.25.) KT. sz. 
határozatával jóváhagyott szerződések szerint az 1999/2000 tanévtől vette át a város 
öt középfokú tanintézetének fenntartását. A Képviselő-testület a fenti számú 
határozat további részében egyetértett azzal, hogy a Bartha János Kertészeti 
Szakközépiskola és Szakiskola a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
fenntartásába kerüljön. Ez 2001. július 1. napjával meg is történt.  
 
2.2 A szentesi szakképzés helyzete 
 
Minden ország szakképzési rendszere alapvetően képes befolyásolni a társadalmi-
gazdasági fejlődést. Nagyon fontos, hogy a szakképzés kellő súllyal szerepeljen egy 
település gazdaságfejlesztési elképzelésében. Természetesen ez többoldalú 
együttműködéssel valósítható meg, amihez nélkülözhetetlen a gazdaság 
szereplőinek aktív szerepvállalása.  
 
Az 1990-es évektől a szakképzés átalakult. A szentesi szakképzést két fő momentum 
befolyásolja. Az egyik tényező a bevezetőben említett mindenkori fenntartói 
struktúra, a másik a tanulók gyakorlati képzéséhez rendelkezésre álló háttér. 
 
A képzési háttér biztosítása további feltételekre tagozódik, úgymint a fizikai 
ingatlanok elérhetősége, a gépesítettség, illetve a képzéshez szükséges működési 
költségek biztosítása. Természetesen vannak olyan szakmák, amelyek képzése 
iskolarendszerben megvalósítható, de vannak olyanok is, amelyek kizárólag csak 
külső helyszínen, például az ipari parkban. 
 
Jelenleg Szentesen 4 középiskolában folyik szakképzés. 
 
Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolában  
Az Iskola fenntartója 2001 augusztusa óta a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium. A szakképzési törvény módosítása szervezeti átalakítást vont maga 
után. A fenntartó a fenntartásában lévő 18 középfokú oktatási intézményt 
átstrukturálta és 3 agrár-szakképző központba vonta össze. Az intézmény a Kelet-
magyarországi Agrár-szakképző Központ Szentesi Tagintézménye.  
Az ASzK a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A szak-és felnőttképzés 
struktúrájának átalakítása konstrukció” keretében a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0014 „A 
munkaerő- piaci igényekhez alkalmazkodó FVM Alföldi Agrár-szakképző Központ 
fejlesztése” projekt kapcsán 372.928.210 Ft támogatásban részesül. A projekt 2011 
októberében zárul, 2014-ig szól a fenntarthatóság. A projektben a következő 
településeken lévő iskolák vesznek részt: Jánoshalma, Gyomaendrőd, Kétegyháza, 
Mátrafüred, Pétervására, Szentes 
9-12. osztályig mezőgazdasági alapozó képzés mellett érettségire készítenek fel. 
Ennek elvégzése után választhatóak az alacsonyabb szakképesítést adó szakmák is, 
de a technikusképzéshez elengedhetetlen bemeneti követelmény az érettségi, 
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szakmai előképzettség nem szükséges, ez alapján a következő szakképzésben van 
lehetőség továbbtanulni: 

- 13-14. évf.  54 622 01 0000 00 00  Parképítő és fenntartó technikus 
- 13-14. évf.  54 621 04 0010 54 01  Kertész és növényvédelmi technikus 
- 13-14. évf.  54 850 02 0000 00 00  Természet- és környezetvédelmi technikus 

 
9-10. osztályban alapműveltséget fejlesztő közismereti oktatás folyik. Ezután a 
következő szakképesítések szerezhetőek: 

- 11-12. évf.  33 215 02 0000 00 00  Virágkötő, -berendező, virágkereskedő 
- 11-12. évf.  31 622 01 0010 30 04  Kertész – zöldségtermesztő szakirány 
- 11-12. évf.  31 541 01 0000 00 00  Húsipari termékgyártó 

Az intézmény csak a Kertész szakmában élhetett volna az alternatív szakképzés 
lehetőségével. Mivel az országos kompetenciamérés eredményei nem hozták a várt 
eredményeket, így ebben az egy szakmában sem indították el a csoportot. Úgy vélik, 
az élethosszig való tanulás (Life Long Learning) elve ellen hat az, ha megfosztják 
tanulóikat a magasabb szintű általános ismeretektől. 
Az Országos Képzési Jegyzék korábbi módosítása hátrányosan érintette iskolát a 
Dísznövénykertész képzése kapcsán. A képzési időt 3 évre emelve kötelezően 
előírták a mikroszaporító laboratórium meglétét is. Ez a beruházás megközelítette 
volna a 2.000e Ft, amit nem tudott az intézmény vállalni. Az OKJ idei módosítása 
képzési időt lecsökkentette 2 évre, valamint leágazásba tette a mikroszaporítást, így 
lehetőségük nyílik a képzés újraindítására. 
Az iskola tervei között szerepel, hogy a fűszernövény termesztéshez szükséges 
szakképesítés megszerzésének lehetőségét biztosítanák akár a felnőttképzés 
keretein belül, akár az iskolarendszerű oktatásban. 
Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 
Az iskola a szakképzés személyi és tárgyi feltételeit figyelembe véve a 2007. évi 
Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzések közül - a munkaerőpiac 
igényeihez rugalmasan alkalmazkodó differenciált szakképzés megvalósítása 
érdekében - az alábbiakat kínálja. 

 

 közgazdaság szakmacsoport 
- pénzügyi-számviteli ügyintéző                             52 344 01 0000 00 00 

 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 
- európai uniós üzleti szakügyintéző                      55 345 01 0010 55 01 
- külkereskedelmi üzletkötő                                 54 341 01 0000 00 00 
- idegenforgalmi szakmenedzser                           55 812 01 0010 55 01 

 informatika szakmacsoport 
- gazdasági informatikus                                       54 481 04 0010 54 01 

 egészségügy szakmacsoport 
- általános asszisztens                                           52 720 01 0010 52 01 
- ápolási asszisztens                                             33 723 01 1000 00 00 
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A felsorolt szakképesítések közül 2010-2011-ben kettőt indítottak, a pénzügyi-
számviteli ügyintézőt és a külkereskedelmi üzletkötő szakképesítést. Ezekben a 
szakmákban 13.- és 14. évfolyamon 1-1 osztályt iskoláztak be. Terveik között 
szerepel az egészségügyi szakmacsoportba tartozó képesítések beindítása, a 
szakképzési kínálatuk kiszélesítése, a szociális gondozó, szervező és 
társadalombiztosítási ügyintéző képesítéssel. A jövőben biztosítani kívánják azt a 
lehetőséget a hallgatóiknak, hogy két év alatt két szakképesítést szerezhessenek, 
ezzel is növelve esélyeiket a munkaerőpiacon pl: pénzügyi-számviteli ügyintéző+ 
társadalombiztosítási ügyintéző. 
 
Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 
Jelenleg az iskolában szakiskolai képzés, illetve az azt követő szakképzés, 
szakközépiskolai képzés, valamint felnőttek gimnáziuma működik.  
Szakközépiskolai képzés gépészet, közlekedés, kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció, valamint egyéb (katonai-rendész) szakmacsoportban folyik. Remélik, 
hogy a törvényi változás lehetővé teszi a szakközépiskolai érettségi mellé szakmai 
bizonyítvány megszerzését, illetve az itt tanult szakmai alapozó tantárgyak 
beszámításával a képzési idő lerövidíthető lesz 13.-14. évfolyamon. 
A katonai-rendészeti szakmacsoportos alapozó tantárgyak oktatásával céljaik között 
szerepel, hogy megkönnyítsék a fiatalok továbbtanulását katonai és rendvédelmi 
felsőoktatási intézményekben. 
Évek óta folytatnak szakképzést a következő szakmákban: hegesztő*, gépi 
forgácsoló*, központi fűtés és csőhálózat szerelő*, szerkezetlakatos*, 
villanyszerelő*, fodrász*, élelmiszer- és vegyi áru eladó*, festő, mázoló és tapétázó*, 
kőműves*, belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő, kereskedő, logisztikai 
ügyintéző. A kiemelt szakmák a térségben hiány szakmának minősülnek az RFKB 
szerint. Továbbra is szeretnék azt megvalósítani, hogy az oktatott szakmák legalább 
50%-a a hiány szakmák közül kerüljön ki. Nehézséget okoz, hogy a lányok számára 
kisebb a kínálat, ráadásul ezekben a képzésekben az indítható létszám is korlátozott 
az RFKB és a TISZK által (fodrász, élelmiszer és vegyi áru eladó). 
Az intézményben a 2011/2012. tanévtől előrehozott szakképzés indul a *-gal jelzett 
szakmákban 8. osztály elvégzése után 14 éves kortól. A képzési idő 3 év. Bíznak 
benne, hogy ha ez a képzési forma váltja fel a szakiskolai általános képzés 9.-10. 
évfolyamát, akkor több diákot meg tudnak „menteni” a lemorzsolódástól, hiszen 17 
éves korukra rendelkezhetnek egy szakmával.  
A gyakorlati képzést korszerű gépekkel felszerelt tanműhely segíti. Szeretnék tovább 
erősíteni a kapcsolatot a helyi vállalkozókkal. Míg a jelenlegi tanévben a szakmunkás 
tanulók kb. 70%-a  fő tevékenységi körben tanulóképzéssel foglalkozó cégeknél 
teljesíti a gyakorlati idejét, szeretnék ha a termeléssel foglalkozó vállalatok is ismét 
vállalkoznának tanuló képzésre. Ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara célja is, 
hogy az 1. év után a tanulók az iskolai tanműhelyből kerüljenek ki termelő cégekhez. 
Jó példával járnak elől ebben a helyi fodrász-vállalkozók, illetve a HUNOR COOP és 
COOP Szolnok üzletei. 
 
Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola a Zsoldos Ferenc 
Középiskola és Szakiskola Tagintézménye 
Az iskolában 1963 óta képeznek – kezdetben villamos-ipari, majd az utóbbi időben - 
informatikai, elektronikai szakembereket. Jelenleg a 9-12. évfolyamokon 
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szakmacsoportos alapozó képzést folyik elektrotechnika-elektronika és 
informatika szakmacsoportokban. 

 
Az érettségi mellett olyan ismeretek elsajátítását tartják fontosnak, amelyek 
segítségével tanulóik az információs társadalomba kikerülve speciális informatikai 
tudásukat széleskörűen tudják hasznosítani az élet minden területén.  
A 10. évfolyam végére tanulóikat felkészítik az előrehozott középszintű érettségi 
vizsgára informatika tantárgyból. A 11 – 12. évfolyamon speciális informatikai 
ismeretek elsajátítását biztosítják. 
 

A kevésbé motivált és későn érő diákjaiknak is utat mutatnak, felzárkóztató 
foglalkozásokon segítik hozzá őket ahhoz, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyenek, 
szakmát tanuljanak. 
 

Az érettségi vizsga után is lehetőséget biztosítanak piacképes szakmai ismeretek 
elsajátítására. 

 
Oktatott szakmáik: 

• Elektronikai technikus 
• Erősáramú elektrotechnikus 
• CAD-CAM informatikus 
• Műszaki informatikai mérnökasszisztens (felsőfokú szakképzés a Pannon 

Egyetemmel együttműködve) 
 
Továbbra is szeretnék folytatni a népszerű, műszaki informatikai mérnökasszisztens 
felsőfokú szakképzést. Az erősáramú elektrotechnikus és a CAD-CAM 
informatikusképzést 2010. szeptemberében indították. Terveik között szerepel ezen 
képzések eszközigényeinek fejlesztése és a vállalati kapcsolatok erősítése 

 
Az iskolában eltöltött 4-8 év során a felsorolt szakképesítések megszerzésén túl 
lehetőség van további tanfolyamok elvégzésére, amelyek értékes okleveleket adnak: 

• Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL). Intézményük regionális 
ECDL vizsgaközpontként is működik.  

• CISCO hálózati akadémiai képzést igazoló oklevél. 
 

Az iskolák sokszínű szakképzési lehetőségéből is megállapítható, hogy Szentesen a 
középfokú iskolák nyitottak és az igényekhez igazodó lehetőségekkel és képzési 
palettával várják az iskolából kikerülő tanulókat. Cél minden esetben a 
munkaerőpiaci elhelyezkedést elősegítő, illetve a felsőoktatásba továbbtanulni 
szándékozók esélyeinek növelése.  Szakmai kérdésnek tartjuk, ezért nem is 
minősíthetjük, hogy a szentesi szakképzés, mennyire gyakorlat orientált. 
Mindazonáltal az idegen nyelvi képzés, az IT oktatás mindennapos tevékenység és 
ez is nagyon fontos a későbbi munkavállalók felkészültsége szempontjából. 
 
Iskola > tanműhely > ipari/üzemi körülmények. Ez a sorrend egy lehetséges optimális 
irány.  
 
 
 
 



 27

 
 
A Szentes Ipari Park betelepült és jövőbeni vállalkozásainak nem mellékes, hogy a 
munkaerő rendelkezésre állás milyen képzettségű. Az Önkormányzat számára 
szintén kiemelten fontos, hogy a város leendő munkavállalói számára segítséget 
nyújtson a munkaerő - piaci esélyek szélesítésével, a vállalkozói képesség 
fejlesztésével. Ez a gondolatmenet teljes mértékben illeszkedik az EU lisszaboni 
folyamatának érvényesüléséhez, illetve az ÚSZT célkitűzéseihez. 
 
A Szentes Ipari Park, illetve a Csongrád Megyei Önkormányzat referenseinek 
közelmúltban lezajlott egyeztetése során a felek kifejezték együttműködési 
készségüket operatív szinten. 
A Képviselő – testület támogatása újabb erősítését adhatja a téma fejlesztésének. 
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……./ 2011. (03.25.) Kt. 
Tárgy: Tárgy: Az Ipari Park működésének értékelése, a munkahelyteremtés és a 
befektetés ösztönzés érdekében teendő intézkedések. A szakképzés helyzete, 
fejlesztéséért teendő intézkedések. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Ipari Park 
működésének értékelése, a munkahelyteremtés és a befektetés ösztönzés 
érdekében teendő intézkedések.  
A szakképzés helyzete, fejlesztéséért teendő intézkedések, című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi és támogatja, 
hogy az Önkormányzat gazdaságfejlesztéssel foglalkozó dolgozói 
kezdeményezzenek kapcsolat kialakítást egyetemekkel, tudományos intézetekkel, 
kutatókkal, annak érdekében, hogy a Szentes Ipari Park, Szentes Tudományos Ipari 
Parkká váljon. 
Határidő: 
Felelős: 
 
2. A Képviselő – testület támogatja a vállalkozások informálásának széleskörű 
biztosítását, amelynek eszköze elsősorban az Internet (honlap, hírlevél). 
 
3. Az üzleti fórumok, vállalkozásfejlesztési találkozók 2 havi rendszerességgel 
kerüljenek szervezése (Aktív Gazdaság). 
 
4. Ösztönözzék, a jelentős beszállítói körrel bíró helyi vállalkozások beszállítóit, 
illetve az azokkal együttműködő fejlesztő és innovatív vállalkozásokat Szentesre 
telepítésük érdekében.   
 
5. A Képviselő – testület támogatja pályázati forrás keresését, a még ellátatlan ipari 
parki területek alapinfrastruktúrájának kiépítése érdekében.  
 
6. A Képviselő – testület támogatja a már betelepült cégek újbóli beruházásainak 
ösztönzését (aftercare tevékenység). 
 
7. A Képviselő – testület támogatja az együttműködést a CSMKIK Kistérségi 
Szervezetével és az Ipartestülettel, annak érdekében, hogy közösen támogassák és 
koordinálják a helyi vállalkozások városon belüli piacának fejlesztését, szélesítését. 
 
8. A Képviselő – testület támogatja a helyi vállalkozások termékeinek és 
szolgáltatásainak igénybevételét ösztönző fogyasztói kampányok folytatását 
(Pl.:Vedd és Védd a szentesit! kampány továbbfejlesztése, a helyi márka 
kialakítása,stb.). 
 
9. A Képviselő – testület, a vállalkozói szemlélet megértése és fejlesztése érdekében 
támogatja a közigazgatási apparátus képzését.  
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10. A Képviselő – testület támogatja, hogy az önkormányzati ciklusterv alapján 
hatékonyan valósuljanak meg a folyamatban levő beruházások és folytatódjon az  
aktív kiajánlási tevékenység a Szentes Ipari Parkba történő további betelepítésekre. 
Kezdeményezze az Önkormányzat a termelők és a feldolgozók klaszterének a 
létrehozását. 
 
Határidő: 
Felelős: 
 
11. A Képviselő – testület egyetért a vállalkozói tulajdonban lévő, gazdasági célokat 
szolgáló telephely és más funkciójú üres ingatlanokat felmérésével és támogatja, 
hogy azok intenzíven kerüljenek kiajánlásra az ipari parki lehetőségekkel együtt.  
 
Határidő: 
Felelős: 
 
2. A Képviselő-testület a határozati javaslatban szereplő pontokat nem támogatja. 
 
 
 
A határozatról értesítést kap:  
1./ Szentes Város polgármestere 
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
3./ Polgármesteri Iroda 
 
 
 
 

Szirbik Imre 
polgármester 


