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Dr. Juhász Enikő tisztelettel köszönti alelnök urat, a bizottság tagjait, Szolnok Megyei Jogú Város
alpolgármesterét, a megjelent kistérségi társulások elnökeit és a hivatal munkatársait. Megállapítja,
hogy a bizottság határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalásra.
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokhoz van-e egyéb javaslat?
Egyéb javaslat nincs.
Dr. Juhász Enikő kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:
1. Előterjesztés a Tervezési és Monitoring Bizottságnak az Országos Területfejlesztési Koncepció
Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejezetének jóváhagyására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
2. Egyebek
1. napirendi pont: Előterjesztés a Tervezési és Monitoring Bizottságnak az Országos Területfejlesztési
Koncepció Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejezetének jóváhagyására
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?
Lakatos István kiegészítésként elmondja, most indul el a 2014-2020-as Európai Uniós tervezési
időszakra való felkészülés. Véglegessé vált, hogy milyen dokumentumokat várnak el a megyétől. A
bizottság tagjainak kiküldték a Nemzetgazdasági Minisztérium háttéranyagait és azt az egy oldalt,
amiről most dönteni kell, az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) megyei fejezetét. Az ülés
előtt kiosztották a most elfogadott Kormányhatározatot, amely az OTK fő tartalmi elemeit és a tervezés
ütemezését, határidőit tartalmazza. Kiosztásra került továbbá a kistérségi fórumokon tartott előadás
anyagának egy része, amely a megyei önkormányzat új feladatairól, struktúrájáról és a megyére
vonatkozó főbb elképzelésekről ad tájékoztatást. Ez megegyezik azzal a dokumentummal, amelyről
április 16-án a bizottság már állást foglalt és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak megküldték. Ezen
előzetes anyagok alapján készítette el a minisztérium ezt az egy oldalt. A hivatal ezen az egy oldalon
jelentős változtatásokat végzett, átstruktúrálta és pontosította a helyzetfeltárást, illetve más arányokat
jelenített meg a fejlesztési javaslatokban. Ezt a meglévő megyei tervdokumentumok és a településekkel
lefolytatott több irányú konzultáció eredményeként tették meg.
Itt köszöni meg az önkormányzatoknak a június-július hónapban beküldött válaszaikat, amelyben a
következőkről adtak tájékoztatást: hogyan ítélik meg a település jelenlegi helyzetét; mi az, amit célként
2020-ig szeretnének megvalósítani; ha van konkrét elképzelés, annak leírása; a meglévő hatályos
tervdokumentumok felsorolása. Ezeknek a válaszoknak a feldolgozása folyamatban van, meghatározó
részük lesz a megyei területfejlesztési koncepció kialakításában.
Megyei szinten két dokumentumot kell megalkotni: a megyei területfejlesztési koncepciót – amelynek
kiinduló alapja a most elfogadandó 1 oldal első megfogalmazása, ennek pontosítására az év végéig lesz
még lehetőség – és a megyei területfejlesztési stratégia programot.
A területfejlesztési koncepciónak a jogszabályok szerint a megye társadalmi-gazdasági folyamatainak,
természetes és mesterséges környezetének minden elemét számba kell vennie. Ez teljes tervezést jelent.
A stratégiai program pedig a rendelkezésre álló uniós és hazai forrásokat a később meghatározandó
feladatokhoz – a területfejlesztési koncepció alapján megvalósítható fejlesztésekhez – igazítva fogja
felsorolni. Ennek hangsúlyozottan egy számonkérhető dokumentumnak kell lennie.
Már most látszik, hogy a mostani 2007-2013-as ciklus alapvetően a források elköltését preferálja, míg
a 2014-2020-as ciklusban az elért eredmények, a feladatok megoldása fog nagyobb hangsúlyt kapni,
tehát a vállalt eredménymutatóknak, indikátoroknak a betartása és mérése lesz hangsúlyos.
Az elkövetkező ciklusban jelentősebb lesz a partnerség, a területi integráltság és a
programfinanszírozás. Új eszközök is meg fognak jelenni, például: a közösségi irányítású helyi
fejlesztések, integrált területfejlesztési befektetési eszközök.
A megyei területfejlesztési dokumentumoknak kettős feladata van: egyrészt információt szolgáltatnak
az országos dokumentumokhoz, valamilyen szinten le is bontják ezeket, másrészt összegyűjtik a
települési, önkormányzati, vállalkozói és civil szervezeti elképzeléseket.

2

A határidők szorosak. Ezt az egy oldalt a hónap végéig kell megküldeni a Nemzetgazdasági
Minisztériumnak. Néhány napon belül megküldik az Országos Területfejlesztési Koncepció és az
Országos Fejlesztési Koncepció egybedolgozott anyagának első megfogalmazását, amelyet
véleményeznie kell a Megyei Önkormányzatnak augusztus végéig – ez vagy közgyűlési, vagy
bizottsági döntés lesz. Szeptember végéig kell elkészíteni a végleges megyei helyzetfeltárást. Ezt
egyeztetik a minisztériummal. Az egyeztetés alapján év végéig kell pontosítani a helyzetfeltárást és
meghatározni azokat a célokat, amelyeket a megyei területfejlesztési koncepció rögzíteni kíván.
A Kormányhatározat szerint a megyei területfejlesztési koncepció elfogadásának határideje 2013
február vége, a stratégiai programnak pedig 2013 március végéig kell elkészülnie.
A megyének vagy egy 2010-ben elfogadott, megújított területfejlesztési koncepciója, amely alkalmas
arra, hogy a tervezés kiinduló alapja legyen. Ennek a frissítését kell elvégezni. Erre külső vállalkozót
bíz meg a Megyei Önkormányzat. Ezt a munkát pályáztatás útján, a legalacsonyabb összeggel az a
budapesti Város-Teampannon Kft nyerte el, aki a helyzetfeltárást korábban elkészítette. Maximum 60
oldalas, struktúrált és fókuszált helyzetfeltárás fog elkészülni.
Ezután kerül sor a célrendszer kialakítására, valamint a stratégiai program megfogalmazására és a
projektgenerálásra. Ezt alapvetően a kistérségekkel és a Megyei Területfejlesztési Ügynökséggel együtt
kívánja elvégezni a Megyei Önkormányzati Hivatal.
Mindkét dokumentumhoz a hatályos, 218/2009-es Kormányrendelet alapján egy társadalmi, gazdasági
környezeti hatásvizsgálatot kell elkészíteni, amely a célok megvalósulását méri és visszavetíti a megye
egészére. Ezt a munkát külső vállalkozóval kell elvégeztetni.
A finanszírozási rész is kezd tisztázódni. A Megyei Önkormányzat viszonylag leszűkített
költségvetéssel rendelkezik, amely a napi működést biztosítja és szakmai feladatokra nem tartalmaz
előirányzatot.
Előkészítés alatt van egy megállapodásrendszer keretében a források biztosítása. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezetében szereplő területfejlesztési célelőirányzatból kap erre az évre 11,5 millió Ft-ot
minden megyei önkormányzat, ebből 6,5 millió Ft a meglévő pályázati állomány kezelésére,
ellenőrzésére, lezárására szolgál. Jogszabálymódosítás ezeknek a pályázatoknak a fenntartását 10 évről
5 évre rövidítette, így több mint 900 pályázat azonnal lezárható lenne Jász-Nagykun-Szolnok
megyében még ebben az évben. 5 millió Ft pedig az ez évi tervezésre fordítható.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő megállapodásrendszer egyeztetés alatt áll. A
keretmegállapodást a minisztérium, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, SzabolcsSzatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye fogja aláírni a 2014-2020-as
előkészítésre és az ellenőrzések lefolytatására. Ez alapján a minisztérium mind a 4 partnerrel külön
éves megállapodást fog aláírni, amelynek időtartama és tartalma szintén egyeztetés alatt van.
A 2013-as költségvetés sarokszámaiból látszik, hogy a megyei önkormányzatok annyi támogatást
fognak kapni, mint 2012-ben.
A Kormányhatározat rögzíti, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium felelős a megyei területfejlesztési
koncepció megfogalmazásáért, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pedig a stratégiai programozásért
felel.
A most elfogadandó egy oldalas megyei fejezetnek azért van jelentősége, mert ez a kiinduló alapja a
megyei tervezésnek. Ezért is kezdeményezték, hogy a Tervezési és Monitoring Bizottság ezt
határozatával is erősítse meg, és a kistérségi társulások elnökei véleményüket a bizottság ülésén
kifejthessék.
Dr. Juhász Enikő megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel?
Serfőző István véleménye szerint nem indokolt, hogy most változtassanak az előterjesztésen, de
továbbgondolkodás céljából néhány dolgot fontosnak tart kiemelni.
Az egy oldalas terjedelem miatt nem sok minden fér bele, de úgy gondolja, hogy súlyához képest
túlságosan karcsúra sikerült az agráriummal kapcsolatos fejlesztési irány meghatározása.
Összességében egyetlen fogalom épült be: az agrárinnováció.
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A most kiosztott anyagban az átfogó célok megvalósítására vonatkozó speciális célok között már
kibontásra kerültek azok az alcélok, amelyek az agárinnovációt jelentik. A megye szempontjából
hangsúlyozottan fontos ez a terület, hiszen az agrárgazdaság – a megyei adottságok miatt – mindig
meghatározó volt.
Az agráriumon belül az öntözéses gazdálkodás fejlesztésének lehetőségét célszerű hangsúlyozni és az
agrárinnováció irányába célszerű elmozdítani. A szántóföldi területek aránya és mérete olyan mértékű,
amely meghatározó lesz a jövőt illetően is. Az öntözéshez kellő mennyiségű természetes vízforrásokkal
– Tisza, Zagyva, Körös, holtágak – rendelkezik a megye. A szántóföldi kertészeti kultúra is
visszaesőben van, pedig a foglalkoztatottság szempontjából ez meghatározó tényező lehet. A
szakképzetlen, betanított munkások idényjellegű, tömeges foglalkoztatását is lehetővé tenné a
kertészeti kultúra, a zöldség- és gyümölcstermesztés fejlesztése.
Az agrárium fejlesztése és szerkezetének átalakítása kapcsán egyre hangsúlyosabbá válik az
állattenyésztés bővítése is, hiszen az elmúlt húsz év alatt jelentősen visszaesett az állatállomány. Az
állattenyésztés bővítése, fejlesztése a takarmánynövények termesztésének biztonságát adhatja.
Ha nem is a mostani egy oldalas anyagban, de a későbbi fejlesztési dokumentumokban az
agrárinnovációt konkretizálni szükséges annak érdekében, hogy a megye sajátosságaihoz igazodó
fejlesztések valósuljanak meg a megyében.
Molnár Imre idézi a kiosztott anyagból az európai uniós források felhasználását. Nagyon elszomorítóak
ezek az adatok, annak ellenére, hogy az egyik fő cél a megye területi egyenlőtlenségeinek csökkentése.
Nem látja az anyagban ennek a megvalósulását. A Jászberényi és a Szolnoki kistérségek
messzemenően több forrást tudtak elnyerni, mint a többi kistérség. Nem szerepel az anyagban, hogy ezt
a tendenciát hogyan lehetne megfordítani a Karcagi, a Mezőtúri, a Kunszentmártoni kistérségek javára.
Annak a véleményének ad hangot, hogy ez a tény elszomorító és nem látja az anyagban a felzárkózás
lehetőségét.
Dr. Juhász Enikő messzemenően egyetért a fejlesztési irányokkal. Reméli, hogy a versenyképes megye
kialakításában Törökszentmiklós és térsége szerepel a Szolnoki pólusban, hiszen a Szolnoki és a
Jászberényi kistérségek eddig is prioritást élveztek. A Tiszazug, Karcag, Tiszafüred, Mezőtúr és
Törökszentmiklós térsége is egyformán kell, hogy beletartozzon a fejlődési pályába.
Lakatos István egyetért azzal, hogy az agrárium valóban hangsúlyos a megyében, bár a megye GDPjében és foglalkoztatási adatában 6%-ot képvisel, és ez is duplája az országos adatnak. Megkezdődött
az Országos Vidékfejlesztési Koncepció készítése, amelyhez külön megyei fejezetet kell készíteni. A
koncepciót készítő munkabizottságokban a megyei önkormányzatok is helyet kapnak.
Most még külön fut a vidékfejlesztési és a területfejlesztési rész, külön finanszírozási lehetőség van az
Új Magyarország Fejlesztési Tervben, az Új Széchenyi Tervben és az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Tervben. A programfinanszírozás azt is feltételezi, hogy több uniós alapból lehet egy
térségi programot finanszírozni. Most még nincs eldöntve a területfejlesztés, az agrárium és a halászat
átjárhatósága, finanszírozása.
Az öntözés az egyik legfontosabb megoldandó kérdés a megyében. Példaként említi: 20 éves téma a
Jászsági-főcsatorna megvalósítása, amely most is szerepelni fog a megyei fejlesztési célok között. Ez
egy 35 milliárd forintos fejlesztés, és ez csak a főműveket érinti.
Elmondja, hogy folyamatosan haladnak a bel- és csapadékelvezető rendszerek rekonstrukciói, amelyek
a vízügyi igazgatóság beruházásában valósulnak meg. Ezeknek is része az öntözés fejlesztése.
A táblázatban szereplő elnyert uniós források március végi állapotot tükröznek. Eszerint az országban
10. helyen szerepelt a megye, az egy lakosra jutó források tekintetében pedig a 7. helyen szerepelt. A
tervezett felhasználás a településektől beérkezett kérdőíves válaszok alapján készült.
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A kistérségi arányoknál vannak torzítások a nagy fejlesztések miatt, például: Hanyi-Tiszasülyi tározó,
Nagykunsági tározó, kisújszállási elkerülő. A 82 milliárd tervezett felhasználásnak a fele pedig a
környezetvédelmi derogációhoz – ivóvízminőség-javításhoz, szennyvízberuházásokhoz – kötődik.
Ez a táblázat a megye forrásfelhasználó képességét mutatja, amelyben nem szerepel a 100-as vasúti
fővonal Szajol-Püspökladány közötti rekonstrukciója, mintegy 160 milliárd forint összegben. Jelentős
megyei fejlesztés lesz még az M4-es megvalósítása is, 120 milliárd forint összeggel.
A Szolnoki és a Jászberényi kistérségek vezető szerepe a források felhasználásában a vállalkozói
szférának köszönhető. A megye GDP-jének 75%-a ebben a két kistérségben keletkezik, és egyre
inkább a Jászságra koncentrálódik, a Samsung és az Electrolux jelentős beszállítói köre miatt.
A Tiszántúli rész felzárkóztatása az egyik fontos célkitűzés, azonban ez 2020-ig nem fog megvalósulni,
ez hosszabb távú folyamat lesz. A rendszerváltás előtti teljes és hatékony foglalkoztatás a megyében
sohasem volt biztosított, hiszen éppen a Tisza-tó környékéről volt a legnagyobb elvándorlás a fővárosi
munkahelyekre.
A települési egyeztetéseken több célkitűzés is megfogalmazódott. Például, hogy a településeket
funkcionális típusokra is be lehetne osztani: lakófunkciójú, vegyes funkciójú és foglalkoztatási centrum
jellegű településre. Így az uniós fejlesztési eszközöket oda lehetne koncentrálni, ahol a tényleges
munkahelyteremtés érdemben megvalósítható. A multinacionális cégeknek sokkal olcsóbb a saját
telephelyen a meglévő infrastruktúrát fejleszteni, mint egy zöldmezős beruházást megvalósítani – ezen
is változtatni kellene. Gyakorlatilag a Dunától keletre az elmúlt 10 évben zöldmezős beruházás alig
valósult meg.
A Tiszántúl fejlesztéséhez koncentrált, uniós forrásokkal és államilag támogatott
munkahelyteremtéseket kell eszközölni. Ehhez a szakképzést is hozzá kell igazítani.
Elnök asszony felvetésére válaszolva elmondja, természetesen a Törökszentmiklós és térsége
beleértendő a Szolnoki fejlesztési pólusba.
Fazakas János elmondja, hogy a Kunszentmártoni kistérség felzárkóztatásához a gyorsforgalmi út
megvalósítása rendkívül fontos lenne. Már sok éve napirenden van a Kecskemét és Békéscsaba közötti
út fejlesztése, amely elengedhetetlen a Tiszazug fejlesztéséhez.
Lakatos István válasza: most van előkészítés alatt az M4-es és az M8-as megvalósítása. Kérdés, hogy
hogyan sorolják a tervekkel már rendelkező fejlesztéseket. Valószínű, hogy az M44-es KecskemétBékéscsaba közötti szakaszának fejlesztése csak a következő ciklusban kezdődhet meg.
Borbás Zsolt tájékoztatásként elmondja, hogy a vízügyi igazgatóság ezer fő munkavállalónak biztosít
munkát közfoglalkoztatás keretében a csatornák tisztítására. Egyetért Serfőző István képviselő úr által
megfogalmazottakkal, a mezőgazdaság szerepének hangsúlyozásával. Ezt próbálják elősegíteni.
Az uniós források felhasználását érintően elmondja, hogy nagyságrendileg jóval több az a forrás, mint
amit már eddig elnyert a megye. A kistérségek között kialakult nagy eltérés döntően a vállalkozói
szféra minőségi különbözősége miatt van. A vállalkozói szféra fizeti az iparűzési adót a településeken,
emiatt is kerülnek hátrányos helyzetbe egyes települések.
Amíg létezett az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, éppen az volt a probléma, hogy nem volt
beadva elegendő mennyiségű pályázat, amit megfelelően tudtak volna preferálni, illetve támogatni a
tanácsi döntéshozatal során. Ezért lenne rendkívül fontos az M4-es, az M44-es megvalósítása. Amíg
ezekben a térségekben nem tudják biztosítani a gyors közlekedést, a gyors megközelítést, addig a
fejlesztéseket sem tudják odavinni.
A zöldmezős beruházásokat, a fejlesztéseket gátolja, hogy nincs megfelelő közlekedési infrastruktúra,
amelyen az árut, a megtermelt értéket, nyersanyagot gyorsan tudják szállítani.
Ebben a ciklusban az M44-es útnak valószínűleg csak a tervezése valósulhat meg.
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Az biztosan látszik, hogy ebben a ciklusban megvalósul az M4-es autópálya és az új Tisza-híd. A 31-es
főút fejlesztése a jövő tavasszal elindul. Ennek a két útnak a megvalósítása mindenképpen
előremozdítja az egyéb fejlesztéseket is, és ezután várható, hogy az önkormányzati és a vállalkozói
szféra is megmozdul.
Serfőző István hozzáteszi, hogy a magyar statisztikai rendszer mezőgazdaság alatt szigorúan csak a
növénytermésztést és az állattenyésztést érti. Az USA-ban máshogyan gondolkodnak, hiszen ott a
mezőgazdaság fogalmába beletartozik az élelmiszeripar, a mezőgazdasági gépgyártás, vegyiparnövényvédelem. Akár a GDP, akár a foglalkoztatási adatokba ezen ágazatok mutatói is beleértendőek.
Tehát egy tágabb értelemben vett „agro-business”-ben kell gondolkodni, nem pedig a statisztikai
értelembe vett szűkebb adatokban. Ha ilyen értelemben közelítik meg, akkor egyből nagyobb a
jelentősége az agráriumnak, hiszen ez egy nagyon nagy nemzetgazdasági ágazatcsoportnak képezi az
alapját.
Lakatos István kiegészítésként hozzáteszi, hogy Magyarországnak 20,5 milliárd euro jut a 2014-2020as fejlesztésekre, ez 20%-kal kevesebb, mint a 2007-2013-as ciklusban biztosított forrás. Még nem
ismert, hogy milyen operatív programok mentén, milyen döntési mechanizmusok és közreműködő
szervezetek útján kerülhet ez a forrás felosztásra. Várhatóan ez az év végére fog konkretizálódni.
Várható az is, hogy a döntési szintek lentebb fognak kerülni és a döntési folyamatban a megyei
önkormányzatok is szerepet kapnak.
További hozzászólás nincs.
Dr. Juhász Enikő a vitát lezárja és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2012.(VII.25.) TMB számú határozat az Országos Területfejlesztési Koncepció Jász-NagykunSzolnok megyei fejezetének jóváhagyásáról:
1) A Tervezési és Monitoring Bizottság a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési
és Tervezési Főosztálya által, 2012. június 26-án megküldött 3 dokumentumot –„Szakmai
javaslat az Országos Területfejlesztési Koncepció megyei és budapesti fejezeteire”;
„Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési koncepciók
kidolgozásához, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában való
közreműködéshez”; „Mit érdemes tudni a társadalmi egyeztetésekről – Módszertani segédlet
a társadalmi-szakmai egyeztetések (konzultációk) lebonyolításához” – megismerte.
2) A Tervezési és Monitoring Bizottság elfogadja a melléklet szerint az Országos
Területfejlesztési Koncepció Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejezetét, amely a kiinduló
alapja lesz a megyei tervezési munkának és a 2014-2020-as Európai Uniós időszakot
megalapozó megyei területfejlesztési koncepció és stratégiai program kidolgozásának.
Erről:
1) Megyei Közgyűlés tisztségviselői
2) Megyei főjegyző
3) Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya
értesülnek.
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Tervezés és Monitoring Bizottság
2012. július 25-ei rendkívüli ülésén hozott
határozata
( határozat száma, címe )

27/2012.(VII.25.) TMB számú határozat az Országos Területfejlesztési Koncepció Jász-NagykunSzolnok megyei fejezetének jóváhagyásáról
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Tervezési és Monitoring Bizottság
2012. július 25-ei ülésén hozott
határozata
( határozat száma, címe, tartalma )

27/2012.(VII.25.) TMB számú határozat az Országos Területfejlesztési Koncepció Jász-NagykunSzolnok megyei fejezetének jóváhagyásáról:
1) A Tervezési és Monitoring Bizottság a Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési
és Tervezési Főosztálya által, 2012. június 26-án megküldött 3 dokumentumot –„Szakmai
javaslat az Országos Területfejlesztési Koncepció megyei és budapesti fejezeteire”;
„Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési koncepciók
kidolgozásához, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában való
közreműködéshez”; „Mit érdemes tudni a társadalmi egyeztetésekről – Módszertani segédlet
a társadalmi-szakmai egyeztetések (konzultációk) lebonyolításához” – megismerte.
2) A Tervezési és Monitoring Bizottság elfogadja a melléklet szerint az Országos
Területfejlesztési Koncepció Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejezetét, amely a kiinduló
alapja lesz a megyei tervezési munkának és a 2014-2020-as Európai Uniós időszakot
megalapozó megyei területfejlesztési koncepció és stratégiai program kidolgozásának.
Erről:
1) Megyei Közgyűlés tisztségviselői
2) Megyei főjegyző
3) Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya
értesülnek.
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