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A)
A megyei területfejlesztési stratégiai program
tartalma és keretei

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács a jelenleg hatályos „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Stratégiai Program (2007-2013)” című tervdokumentumot a 072/2006.(V.16.) számú
határozatalával fogadta el. A program végrehajtásának segítésére kerültek kialakításra a 2007-2008. és a 20092010. évekre vonatkozó megyei akciótervek /007/2007.(I.22.) és 005/2008.(II.26.) számú, illetve a
025/2009.(VII.22.) számú határozatok/. Ezek a megyei szintű dokumentumok összefoglalták a települések, a
kistérségek és az egyes ágazatok fejlesztési elképzeléseit, konkrét céljait és projektjeit, így eredményesen
segítették elő az uniós és hazai források felhasználását, hasznosítását.
A megyébe 2007-2009. között 158,5 milliárd Ft uniós támogatás érkezett. Ebből 45,2 milliárd Ft (28,5%) volt a
területi alapú támogatások nagysága. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaiból és az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programból pályázati úton elnyert 113,3 milliárd Ft értékű támogatás a megyék
sorában a 10. helyet biztosította. (A Környezet és Energia Operatív Programnál 2., a Gazdaságfejlesztési
Operatív Programnál pedig 9. helyezést ért el a megye.) Ugyanakkor ebben az időszakban 23,0 milliárd Ft hazai
forrás érkezett a megyébe, ez csak 12,6 %-a az össztámogatásnak. Ezek közül is a regionális szintre
decentralizált források (regionális fejlesztési tanács, regionális mukaügyi tanács) nagysága csak a támogatások
kisebb felét jelentette.
Az elmúlt időszakot értékelve összefoglalóan megállapítható, hogy hazai források fokozatos szűkülését csak
részben ellensúlyozták az uniós pályázati lehetőségek. Ezeknél azonban a döntéshozatal teljesen központosított,
így csak áttételesen szolgálják mind az Észak-alföldi régió, mind a megye területfejlesztési célkitűzéseit, mégha
egyes konkrét célok (útfelújítás, viziközmű-fejlesztés, árvízbiztonság megteremtése, munkahelyteremtés,
turizmusfejlesztés) meg is valósulnak. A regionális szint a hazai forrásoknál tervezési-döntési-közreműködői
feladatokat lát el, az uniós támogatásoknál pedig csak tervezési-közreműködőieket. Ezzel szemben a megyei
szintnek a kormányzati céloknak megfelelően hivatalosan érdemi feladatokat a közelmúltban nem szántak. Így
tudatos és érdemi tevékenységre megyei és kistérségi szinten csak a folyamatos tervezés biztosítása, a
projektgenerálás és a pályázat-előkészítés útján volt lehetőség.
Átfogó projektgenerálás történt a megyei szintről a szennyvízfejlesztések, a hulladéklerakók rekultivációja, a
belterületi belvízrendezés, és a kulturális turizmus (”Jászkun kapitányok nyomában” projekt) terén. Az
ivóvízminőség-javítás és az alsóbbrendű utak felújításának összefogása pedig a megyei és a regionális szint
szükség- és értelemszerű közös munkájának az eredménye.
A megyei területfejlesztési tanács döntésének megfelelően, 2010. év elején kezdődött meg a 028/2010.(VII.08.)
számú határozattal elfogadott megújitott megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásával párhuzamosan a
2010-2013. évekre vonatkozó megyei területfejlesztési stratégiai program tervezése.
Az új stratégiai program kialakítását a válság hatásaira való reagálás és a folyamatban lévő uniós ciklus
félidejének lezárása indokolta. A 218/2009.(X.6.) számú Korm.rendelet által megszabott új tartalmi
követelmények és az eddigi megyei tervezési tapasztalatok – különösen a két évre szóló megyei akciótervek
kialakítása – pedig kereteit adták a munkának.
A jogszabály szerinti közvita során érkezett és kapott vélemények és észrevételek feldolgozása, hasznosítása és
átvezetése mellett az Új Széchenyi Terv koncepciójában szereplő cékitűzésekhez való szükséges igazodás is
részét képezte a tervdokumentum véglesítésének.
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A megyei területfejlesztési stratégiai program a megújított területfejlesztési koncepció célrendszeréhez igazodva
a megvalósítani kívánt feladatokat – hasonlóan a hatályos stratégiához – megyei és kistérségi alprogramok
keretében tartalmazza.
A megyei alprogramok az elérhetőség javítását, a környezetvédelmi feladatokat, a gazdaságfejlesztést és az
átfogóbb humánerőforrás-fejlesztéseket tartalmazzák. A kistérségi alprogram pedig kistérségenként rendszerezi a
települési alapinfrastrukturák, az oktatási-, a kulturális-, a szociális- és az egészségügyi közszolgáltatások,
továbbá a lakhatás feltételeinek és a településkép javítását célzó fejlesztéseket. Az alprogramok a folyamatban
lévő fejlesztéseket és a tervezetteket egyaránt bemutatják.
A stratégiai program kialakítása döntően a kistérségi társulásokon keresztül történt, munkaszervezeteik
bevonásával. A korábbi kistérségi alprogramok és a megyei alprogramok célkitűzései kerültek aktualizálásra
települési szinten, majd elkészült ezek összegzése. A megyei szintű alproramok aktualizálásában részt vettek a
megyei gazdasági kamarák, a vízügyi-, környezetvédelmi-, agrár- és közlekedési szervezetek. Átfogóan
értékelésre kerültek az eddig elért eredmények, a hazai és uniós szabályozásból adódó feladatok, a 2009-2010.
évekre vonatkozó akciótervben megfogalmazott projektek és a megvalósításhoz szükséges önerő kialakításánál
számbavehető önkormányzati, lakossági és pénzintézeti források.
A program újraalkotásánál – mint minden ilyen típusú tervezésnél – gondot okozott a vállalkozói szféra és a civil
szervezetek elképzeléseinek becsatornázása, az elérhető érdemi és nyilvános információk kis száma, a szereplők
érdekeltsége és összefogottságának hiányában. Ezért ez a program is döntően az önkormányzati – és
valamilyen mértékben idekötödő – elképzeléseket tartalmazhatja csak teljeskörűbben, míg az egyéb
elképzeléseknél általában a már folyamatban lévő projektek szerepeltetésére van lehetőség.
A stratégiai program formai és tartalmi megjelenítésénél cél volt egy áttekinthető, érdemi információkat
tartalmazó és a realitásokhoz igazodó, de az elengedhetetlen fejlesztéseket is megjelenítő tervdokumentum
létrehozása, amely alkalmas a közeljövőben szükségszerűen megváltozó különféle országos és regionális
tervek kialakításához is szükséges Jász-Nagykun-Szolnok megyei információk biztosítására. E cél
megvalósítása elsőbbséget élvezett a tervdokumentum kidolgozásakor minden más követelményhez és
szakmai hagyományhoz képest.
A megfogalmazott alpogramok közül a közlekedésfejlesztési elképzelések megvalósítása kizárólag nem megyei
székhelyű állami szervezetek feladata. Az M8-as első ütemének kiépítése és a 4. sz. főút hiányzó Pest megyei
szakaszainak gyorsforgalmi úttá fejlesztése pedig nem is a megyében valósul meg, azonban a megye végre ezen
projektek eredményeként kapcsolódhat be a nemzetközi gyorsforgalmi hálózatba. Az alprogram olyan, a megye
fejlődését tekintve elengedhetetlen gyorsforgalmi és közúthálózati fejlesztések megvalósításával is számol (pl.
M4 Abony-Fegyvernek közötti szakasza az új Tisza-híddal, a 32. sz. főút felújításának megkezdése),
amelyeknek csak az előkészítését tartalmazzák a központi elképzelések. Erőteljesebb felújítási ütemezés került
kialakításra az általánosan leromlott alsóbbrendű utak felújítására is, mivel mai állapotuk már a mindennapi élet
akadályát képezik. Ezek megvalósításának feltétele a célkitűzés elfogadtatása és a potenciális források
rendelkezésre állása.
A környezetvédelmi alprogramban szereplő feladatok döntően összhangban vannak az ágazati elképzelésekkel.
Az ivóvízminőség-javítás, a szennyvíz-kezelés és a belterületi belvízrendezés teljessé tétele – amelyek
megvalósítására a források rendelkezésre állnak – mellett a Jászsági-főcsatorna előkészítése jelent többlet
célkitűzést.
A gazdaságfejlesztési alprogramban a Jászberény-Szolnok gazdasági tengelyhez és a megye észak-keleti feléhez
kötődő projektek (innováció, logisztika) és turisztikai fejlesztések jelennek meg markánsabban. Ezen fejlesztések
jórésze a gazdasági válság miatt halasztott beruházási cél, nagyságrendjük pedig elmarad a korábbiakétól.
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A humánerőforrás-fejlesztési alprogram az átértékelt megyei szintű elképzeléseket, a cigányság integrációjához
kötődő feladatokat és a közbiztonságot erősítő célokat tartalmazza. Ezek volumene is szerényebb a néhány évvel
ezelőttieknél.
A kistérségi alprogram a települési szintű feladatokat foglalja össze, a ”mi az, amit meg kell, és meg lehet
valósítani” gondolat jegyében.
A megyei stratégiai program megvalósulása nyomán:
a megye bekapcsolódhat a gyorsforgalmi úthálózatba,
a térségek és települések elérhetősége érdemben javul,
az árvíz- és belvízbiztonság erősödik,
biztosított lesz az egészséges ivóvízellátás,
a szabályozásnak megfelelő lesz a hulladék- és szennyvízkezelés,
a megújuló energiák hasznosítása bővül,
a foglalkoztatás javul, területi különbségei csökkennek,
a megye nyugati felében fejlődik az innováció és a logisztika,
a megye tiszántúli részein új gazdasági csomópontok csírái alakulnak ki,
a turizmusban létrejönnek az érdemi fejlődés alapjai,
megkezdődik a cigányság integrációja és társadalmi-gazdasági helyzetének javulása,
a népesség képzettsége és egészségügyi állapota javul,
a közbiztonság fejlődik,
az alapfokú humánszolgáltatások minőségileg változnak,
a településkép és települési szolgáltatások állapota javul.
A megyei stratégiai program megvalósítása csak az önkormányzatok, a lakosság, a vállalkozói és a civil
szféra áldozatos összefogásával jöhet létre. Minden célkitűzés teljesülése csak az általános partnerség keretei
között biztosítható. Számos meghatározó jelentőségű elképzelés sikere nem nélkülözheti a kellő kormányzati
támogatást és meghatározó mértékben függ az ország gazdasági helyzetétől. Ezek elfogadtatása is csak kellő
megyei egyetértéssel és összefogással biztosítható.

6

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program (2010-2013)

1) Célrendszer bemutatása
A 2010-2013 közötti időszakra kidolgozott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program
céljai, prioritásai összhangban állnak a 2010. évben megújított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Koncepcióban meghatározott célrendszerrel. A koncepció stratégiai céljainak megvalósulását szolgálják a
stratégiai programban összefoglalt, megyei és kistérségi alprogramok formájában megjelenő folyamatban lévő és
tervezett fejlesztések.
Jász-Nagykun-Szolnok megye jövőképe a következő:
Fenntartható fejlődés a sokszínű együttműködés keretében,
amely értelmében alapelv, hogy
□
□
□
□
□

a centrális fekvés determinálja a sokirányú és sokszereplős regionális és térségi együttműködés
szükségességét,
a Tisza-völgy természeti, társadalmi, gazdasági komplex egységként való kezelése meghatározó
szerepű,
az ökológiai és ökonómiai elvek érvényesítésének helyes aránya a hosszú távú, dinamikus gazdaságitársadalmi fejlődés nélkülözhetetlen tényezője,
a mezőgazdaság meghatározó szerepet játszik a megye alapvetően vidéki térségeiben,
a kulturális örökség és a tudásbázis a társadalmi innováció alapja.

A jövőkép megvalósulása érdekében három átfogó cél fogalmazható meg: a megye társadalmi-gazdasági
súlyának növelése; az emberek és a környezet harmonikus együttélésének megteremtése; a megye területi
egyenlőtlenségeinek csökkentése.
E hosszú távú célok elérését a területi jellegű, valamint a tematikus, horizontális stratégiai célok kijelölése
szolgálja.
Ennek megfelelően a területi jellegű célok Jász-Nagykun-Szolnok megye dinamikus tranzittérséggé válására, a
kiegyensúlyozódó Tisza-mente megteremtésére és a hárompólusú megye kialakulására irányulnak. A tematikus,
horizontális célok a képzett, egészséges népesség, a felzárkózó társadalmi csoportok és a kiváló állapotú
környezet biztosítását irányozzák elő.
A stratégiai programban szereplő fejlesztési elképzelések öt stratégiai célkitűzés köré összpontosulnak: a
közlekedés fejlesztése; a környezeti biztonság növelése, a környezet állapotának javítása; a foglalkoztatási
lehetőségek bővítése, gazdaságfejlesztés; humán erőforrás fejlesztése; kistérségi fejlesztések.
A területfejlesztési stratégiai program célrendszerének kialakításakor – a hatályos jogszabályoknak való
megfelelés mellett – nem lehet figyelmen kívül hagyni a Magyarország gazdasági fejlődését lényegesen
meghatározó Új Széchenyi Terv vitairatában megfogalmazott célkitűzéseket.
Az Új Széchenyi Terv hét kitörési pontot jelöl ki, melyek közül négy ágazati, illetve három átfogó kitörési
pontnak tekinthető. A tervben kijelölt fejlesztési területek a következő programok megvalósítását tűzik ki célul:
Gyógyító Magyarország – Egészségipar; Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés; Otthonteremtés és
Lakásprogram; Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés; Tudomány – Innováció – Növekedés;
Foglakoztatási áttörés; Közlekedés – Tranzitgazdaság.
Az egészségturisztikai fejlesztések, a vállalkozásfejlesztés, a K+F+I területek fejlesztése és a foglalkoztatottság
növelésének elősegítése hangsúlyosan jelenik meg a stratégia program harmadik megyei alprogramjában, míg a
zöld gazdaságfejlesztés a második alprogram kiemelt elemét képezi. A közlekedés fejlesztése fontosságánál
fogva a stratégiai programban is önálló alprogramot alkot. A stratégiai program kistérségi fejlesztései
ugyanakkor valamennyi, az Új Széchenyi Tervben nevesített területre kitérnek.
A stratégiai program megvalósíthatósága érdekében elengedhetetlen a széleskörű konszenzus alapján
meghatározott célkitűzések viszonyrendszerének vizsgálata, mivel kizárólag egy világos és jól összehangolt
célrendszer képes hozzásegíteni Jász-Nagykun-Szolnok megyét fejlesztési elképzeléseinek eléréséhez.
Az alprogramok mindegyike szorosan illeszkedik a megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározott
stratégiai célkitűzésekhez, amelyet a következő ábra szemléltet:
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A stratégiai alaprogramok és a koncepció stratégiai céljainak kapcsolatrendszere
Területi jellegű célok

I. Dinamikus tranzittérséggé válás
I.1. Az elérhetőség fejlesztése
I.2. Differenciált gazdaságfejlesztés
előmozdítása
I.3. Agrárfejlesztés
I.4. Turizmusfejlesztés

I. Közlekedésfejlesztés

II. Kiegyensúlyozódó Tisza-mente
II.1. A Tisza-mente fejlesztése
II.2. A Tisza-mente turisztikai fejlesztése

II. Környezeti biztonság növelése, a
környezet állapotának javítása

III. Hárompólusú megye kialakulása
III.1. A megye gazdasági centruma
hatásának kiterjesztése
III.2. A megye észak-keleti területének
fejlesztése
III.3. Térségi együttműködések elmélyítése
III.4. Vidékfejlesztés

III. Foglalkoztatási lehetőségek bővítése,
gazdaságfejlesztés

Tematikus horizontális célok

IV. Képzett, egészséges népesség
IV.1. A tudásbázis erősítése
IV.2. A népesség egészségi állapotának
javítása

IV. Humánerőforrás-fejlesztés

V. Felzárkózó társadalmi csoportok
V.1. A szolidáris társadalmi törekvések
támogatása
V.2. A biztonság növelése

VI. Kiváló állapotú környezet
VI.1. A környezetbiztonság növelése, a
környezet állapotának javítása
VI.2. Az infrastrukturális felzárkózás
folytatása
VI.3. Öntözésfejlesztés

V. Kistérségi fejlesztések
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2) A partnerség elvei
A fejlesztési programok megvalósítása széleskörű együttműködésen és partnerségen alapszik. A már meglévő
intézményrendszer továbbfejlesztése célközpontú, innovatív kooperációk kialakítását szolgálhatja.
Ezen intézményrendszer középpontjában olyan együttműködések kialakítása áll, amely elsődleges feladata a
gazdaság- és társadalomfejlesztés erősítése, valamint a külső és belső kohézió megvalósítása. A hatékony
intézményrendszerhez a már meglévő szervezetek hálózati jellegű újragondolt célirányosabb együttműködése
szükséges, kiegészülve egy hatékonyabb lobbi tevékenységgel, a kistérségek és települések érdekérvényesítő
képességének növelésével.
A megyei szintű területfejlesztési intézményrendszer központi eleme a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Tanács – amely konkrét területfejlesztési feladatokat lát el, és amelynek működését a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft segíti. A tanács tevékenységét – tervezés és koordináció területén – szakmailag segíti a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája.
Az intézményrendszer meghatározó elemei a kistérségi önkormányzati többcélú társulások, amelyek stabil alapot
nyújtanak a települési kapcsolattartáshoz, a program- és projektgeneráláshoz a stratégiai célok megvalósítása
érdekében.
Az intézményrendszer fontos eleme a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint
a Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft.
A térség- és gazdaságfejlesztési feladatok megvalósításában érintett főbb szereplők az alábbiak:
Települési önkormányzatok,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat,
Kistérségi többcélú társulások,
Helyi vállalkozások,
Ipari parkok, inkubátorházak üzemeltetői,
Munkaügyi Központ,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal,
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt,
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság,
Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ,
Magyar Közút Nonprofit Zrt,
Jászkun-Volán Zrt,
Magyar Államvasutak Zrt,
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Térségi és települési víz- és csatornaművek, vízgazdálkodási társulások,
Régio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társaság,
Hulladéklerakók rekultivációjának önkormányzati társulásai,
Közép-Tisza-Vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács,
Érintett nemzeti park igazgatóságok,
Munkaadói és munkavállalói szervezetek,
Idegenforgalmi szervezetek,
Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek,
Non-profit, civil és érvédelmi szervezetek,
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) megyei szervezete.
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A megyei szintet meghaladóan elsősorban az Észak-alföldi régióban működő regionális szervekkel szükséges
a megyei területfejlesztési tanács kapcsolatrendszerének elmélyítése, gyakorlatban is jól működő
kommunikációs csatornáinak kiépítése:
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség,
INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft,
Energia Ügynökség,
Észak-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság,
Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság,
Magyar Turizmus Zrt kapcsolódó szervezetei,
Észak-Alföldi Regionális Ifjúsági Tanács,
Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanács,
InnoRIK Észak-Alföldi Regionális Ipari-innovációs és Technológiatranszfer Központ Nonprofit Kft,
Észak-Aföldi Regionális Agrár- és Élelmiszer-Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft,
INNOTERM Nonprofit Közhasznú Kft.
A gazdasági és társadalmi élet területén meghatározó térségi, megyei és megyehatáron átnyúló
együttműködések között külön említést érdemel a:
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás, valamint a
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács.
A humánerőforrás-fejlesztést érintő célkitűzések megvalósítását segítő főbb szervezetek:
Szolnoki Főiskola,
Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ,
Települési önkormányzatok,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat,
Kistérségi többcélú társulások,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Alapítvány,
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért Közalapítvány,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felsőoktatási Koordinációs Bizottság,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzési Bizottság,
MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet,
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Hivatásos és köztestületi tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek, polgári védelmi kirendeltségek,
Megyei és helyi rendőri szervek, polgárőrség,
Civil és érdekvédelmi szervezetek.
A stratégiában megfogalmazott számos cél és feladat nem valósítható meg kormányzati támogatás nélkül.
Ezek közül kiemelendő a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének
megvalósítása, a Jászsági-főcsatorna megépítése, a Tisza-tó kiemelt fejlesztése, valamint a megújuló energiák
hatékony felhasználásának támogatása, széleskörű elterjesztése.
A fentieken túlmenően új együttműködési formák és eszközök szükségesek az alábbi területeken:





a szomszédos megyékkel új együttműködési formák kialakítása;
szoros kapcsolat kialakítása a megyében működő nagyüzemekkel, vállalkozásokkal;
megyei és térségi szinten a jelentősebb vállalkozók folyamatos párbeszédének kialakítása;
civil szervezetek bevonásával a megyei és kistérségi koncepciók és programok integrálásának és
koordinálásának biztosítása és ezek társadalmasításának erősítése;
 a tudományos, illetve szakértői háttér erősítése, bővítése, megyei és kistérségi szinten a
koncepcióalkotás, a programozás és a projektkészítés terén.
A program megvalósításának nyomonkövetésére indokolt egy megyei monitoring bizottság felállítása.
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B)
Alprogramok
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I.
Közlekedésfejlesztés
A megye közlekedésének jelenlegi állapota gátja a kedvező földrajzi helyzetből adódó előnyök hasznosításának,
valamint a gazdasági fejlődés intenzívebbé és területileg kiegyenlítettebbé válásának. A nagyarányú
tranzitforgalom más minőségű átvezetése és gazdaságfejlesztő erővé formálása, a megye keleti felének
bekapcsolása a gazdasági fejlődésbe, valamint a meglévő termelési központok kapcsolatrendszerének bővítése
elképzelhetetlen a vasút- és közúthálózatfejlesztésben bekövetkező lépés- és léptékváltás nélkül.
Középtávon a legfontosabb feladatok a vasúti fővonalak folyamatos rekonstrukciója mellett a hiányzó
gyorsforgalmi úthálózat mielőbbi ütemes kiépítéséhez és a rendkívül leromlott állapotú fő- és mellékúthálózat
erőteljesebb rekonstrukciójához kapcsolódnak.
A megyét érintő gyorsforgalmi utak előkészítése olyan ütemben halad, hogy az M8 Kecskemét-Szolnok és az
M44 Tiszakürt-Kondoros közötti szakasza mellett az M4 Abony-Fegyvernek, illetve a FegyvernekPüspökladány megvalósítása is elérhető ebben az uniós ciklusban a források rendelkezésre állása esetén. Ez
pedig új minőséget jelenthet a megye elérhetőségéban a vasúti fővonalak rekonstrukciójával együtt. A megyét
közvetve érintő, de az elérhetőség miatt kiemelt fontosságú a 4. sz. főút hiányzó Pest megyei szakaszainak
gyorsforgalmi úttá fejlesztése is még ebben az uniós ciklusban.
A megyei főúthálózatának fejlesztése és rekonsrukciója a kisújszállási elkerülő út folyamatban lévő kivitelezése
kivételével rendkívül lelassult. A megyén belüli kapcsolatok és a térségi együttműködés fejlesztése, valamint a
balesetmentes közlekedés elősegítése érdekében elengedhetetlen az 31., 32., 33. és 34. számú főutak, és a 4. sz.
főút egyes szakaszai 11,5 tonnás teherbírásra történő megerősítése, illetve a többi főút felújításának előkészítése.
A Jászberényt elkerülő főút mielőbbi befejezése a város tehermentesítése miatt szükséges. A tiszai átkelőhelyek
számának bővítése meghatározó jelentőségű, így ezek előkészítését is meg kell kezdeni, ami Szolnok város belső
közelekedési gondjait is kezelheti.
Az alsóbbrendű úthálózat rekonstrukciója a települések elérhetőségét, az ott élők és dolgozók mindennapi
életének javítását szolgálja. A mai általánosan rendkívül leromlott állapot javítása az Észak-Alföldi Operatív
Programban ütemezett projektek megvalósítása mellett többletforrásokat igényel, ami a régóta tervezett Nemzeti
Útfelújítási Program keretében biztosítható. Az alsóbbrendű úthálózat átfogó rekonstrukciója azonban még a
következő uniós ciklusban is kiemelkedő feladat lesz a megoldandó feladat nagysága miatt. Ebből adódóan a
hiányzó összekötőutak közül csak a legfontosabbak megvalósításának előkészítése célozható meg 2013-ig.
A közlekedés tervezett nagyvolumenű fejlesztése áttörést hoz a megye elérhetőségének javításában és ezáltal
lehetővé teszi a tranzitforgalmi helyzetből adódó gazdaságfejlesztési lehetőségek (új iparterületek és logisztikai
szolgáltatások kialakítása) hasznosítását. A térségi és települési elérhetőség javításának megkezdése pedig
csökkenti a területi egyenlőtlenségeket.

I.1. Gyorsforgalmi utak
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

M4 előkészítése
M8 előkészítése
M44 előkészítése

Település
(megvalósítás helye)

Abony-Fegyvernek
Kecskemét-Szolnok
Tiszakürt-Kondoros
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Megvalósítás,
év

2010-1012
2010-2011
2010-2011

Összköltség,
millió Ft

2.040
1.440
3.000

Források

KÖZOP
KÖZOP
Költségvetés
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Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

M4 előkészítése
M4 kivitelezés
M4 kivitelezés
M44 kivitelezés
M8 I. ütem *
4. sz. főút Pest megyei szakaszainak gyorsforgalmi úttá fejlesztése *

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

2011-2013
2013-2015

2.000
82.080

2013-2015

75.600

2011-2013

105.000

KÖZOP
KÖZOP,
Egyéb
KÖZOP,
Egyéb
Egyéb

2011-2013

( 54.000 )

KÖZOP

2011-2014

( 45.000 )

Egyéb

I.1. Gyorsforgalmi utak ÖSSZESEN

271.160**

Fegyvernek-Püspökladány
Abony-Fegyvernek
(45,0 km + új Tisza-híd)
Fegyvernek-Püspökladány
(45,0 km)
Tiszakürt-Kondoros
(62,0 km)
Szolnok-Kecskemét
(54,2 km 2x1 sáv)
Üllő-Abony

* A megyét érintő, de nem itt megvalósuló projekt.
** Csak a megyét érintő projekteket tartalmazza.

I.2. Főutak fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

4. sz. főút kisújszállási elkerülőjének építése
31. sz. főút burkolatmegerősítésének előkészítése
33. sz. főút burkolatmegerősítésének előkészítése
32. sz. főút burkolatmegerősítésének előkésítése

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Kisújszállás

2009-2010

12.106

KÖZOP

Jászberény-Dormánd

2009-2010

903

KÖZOP

Füzesabony-Tiszafüred

2009-2010

500

KÖZOP

JászberényJászszentandrás

2010-2011

150

KÖZOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

31. sz. főút burkolatmegerősítése
33. sz. főút burkolatmegerősítése
32. sz. főút burkolatmegerősítése
I. ütem
34. sz. főút burkolatmegerősítése
I. ütem
4. sz. főút burkolatmegerősítése
31 – 32. sz. főutak jászberényi
elkerülője III. ütem
46. sz. főút burkolatmegerősítésének előkészítése
Új szolnoki belvárosi Tisza-híd
építésének előkészítése
Pusztataskonyi új közúti híd
építésének előkészítése
442. sz. főút szandaszőlősi
elkerülőjének előkészítése

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Jászberény-Dormánd
Tiszafüred
Hatvan-Jászberény,
JászalsószentgyörgyZagyvarékas
Tiszafüred-Kunmadaras

2010-2013
2013
2011-2013

5.526
870
6.194

KÖZOP
KÖZOP
KÖZOP

2011-2013

4.176

KÖZOP

Fegyvernek-Kisújszállás
Jászberény

2011-2013
2011-2013

4.049
6.000

KÖZOP
KÖZOP

TörökszentmiklósMezőtúr
Szolnok

2011-2013

150

KÖZOP

2011-2013

500

KÖZOP

Tiszabura

2011-2013

500

KÖZOP

Szolnok

2011-2013

800

KÖZOP

I.2. Főutak fejlesztése ÖSSZESEN

42.424
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I.3. Alsóbbrendű utak fejlesztése
Folyamatban lévő projektek (ÉAOP 2009-2010 indikatív listája szerint)
Tevékenység
megnevezése

ÉAOP 2009-2010-es
üteme szerint

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Szentlőrinckáta-Jászberény (3109.sz.út)
Tápiógyörgye-Jánoshida (3121.sz.út)
Kunhegyes-Abádszalók (3221.sz.út)
Karcag-Kunmadaras (3401.sz.út)
Öcsöd-Martfű (4627.sz.út)
Tiszaföldvár-Mezőtúr (4628.sz.út)

2010-2011

Összköltség,
millió Ft

2.440

Források

ÉAOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Egyes mellékutak
felújítása

Új összekötőutak
építésének
előkészítése

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Fegyvernek-Tiszafüred (3216.sz.út)
Jászapáti-Jászszentandrás (3228.sz.út)
Szolnok-Tiszasüly (3224.sz.út)
Kengyel-Martfű (4629.sz.út)
Kunhegyes-Tiszaszentimre (3217.sz.út)
Jászfényszaru-Zsámbok (3106.sz.út)
Jásztelek-Jászjákóhalma (3232.sz.út)
Tiszaörs-Nagyiván (3402.sz.út)
Kétpó-Túrkeve (4203.sz.út)
Pusztamonostor-Jászárokszállás
(3231.sz.út)
Jászalsószentgyörgy-Tiszasüly
(3226.sz.út)
Szelevényi bekötő út (45112.sz.út)
Zagyvarékasi bekötőutak
(32135.sz. és 31331.sz. utak)
Szolnok-Kengyel-Kétpó,
Karcag-Kunhegyes,
Túrkeve-Dévaványa,
Mezőhék-Kétpó

Összköltség,
millió Ft

Források

2011-2013

8.500

ÉAOP, NÚP

2010-2013

1.000

Egyéb

I.3. Alsóbbrendű utak fejlesztése ÖSSZESEN

11.940

I.4. Vasútvonalak fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

100. sz. fővonal rekonstrukciója
120. sz. fővonal rekonstrukciója
III. ütem előkészítése

Település
(megvalósítás helye)

Szajol-Püspökladány
Mezőtúr-Lökösháza

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

2009-2013
2009-2010

137.406
2.808

I.4. Vasútvonalak fejlesztése ÖSSZESEN

140.214

I. alprogram MINDÖSSZESEN

465.738
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II.
Környezeti biztonság növelése, a környezet állapotának javítása
A fenntartható fejlődés biztosítása a területfejlesztés alapkövetelménye. A megye fejlődése a fenntartható
gazdasági növekedésen kell, hogy alapuljon. Ennek érdekében a környezetvédelemnek olyan komplex és átfogó
megszervezése szükséges, amely egyszerre képvisel globális, országos, megyei és lokális érdekeket és
rendszereket a termelési és szociális szférától az ökoszisztémákig, mindezt az életminőség javításának
szolgálatába állítva.
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztését az utóbbi idők rendkívüli árvizei tették szükségessé. Az árvízvédelem a
gátak emelésével tovább már nem biztosítható, ezért a Tisza középső szakaszán árapasztó tározók kialakítására
kerül sor. A VTT I. ütemében a hullámtéri beavatkozások, az árapasztó tározók és a védvonalfejlesztések
megvalósításával a Tisza legkritikusabb szakaszain 60%-os árvízcsúcs-csökkentési hatékonyság érhető el.
A megye települései gyakorlatilag 100%-os mértékben ellátottak közüzemi vezetékes ivóvízzel. A kiépített
vízművek kapacitása messze meghaladja a mai vízfogyasztást és a várható jövőbeni igényeket. Az ivóvízellátás
területén legfontosabb feladat az EU normáknak és a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírásainak
megfelelő egészséges ivóvíz teljeskörű biztosítása. Az elavult és elöregedett vezetékhálózat nem felel meg a jó
minőségű és biztonságos vízellátás feltételeinek, ezért annak cseréje elengedhetetlen.
A közelmúlt szélsőséges csapadékeloszlása felhívta a figyelmet arra, hogy a települések belterületén lévő
vízelvezetőművek csak részben felelnek meg rendeltetésüknek. A belvizet elvezető csatornahálózat részben
burkolt, másrészt földmedrű, és nagyrészt felújítást, korszerűsítést igényel. A belterületi vízrendezés
hatékonysága, az épületek, építmények állagmegóvása igényli a bel- és külterületi belvízelvezető-rendszer
tervellátottságának felülvizsgálatát, a tervek kiegészítő pótlását, összehangolását, a legfontosabb kiviteli munkák
elkezdését és a csatornahálózat kiépítésének továbbfolytatását a mezőgazdasági területek belvízmentesítése
érdekében. Ezen igényeknek megfelelően a program magába foglalja a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer
felújítását, kiépítését, valamint az előzetes állapotfelmérések és tervezési feladatok elvégzését egyaránt.
Európai Unió egyre szigorodó környezetvédelmi normáira tekintettel kell lenni a természetvédelmi
környezetvédelmi programok kidolgozása és megvalósítása során, a fő hangsúlyt a környezeti ártalmak
megelőzésére, a felhalmozott és kritikussá vált veszélyforrások fokozatos felszámolására, és a természeti értékek
megőrzésére kell helyezni.
A megyében a szennyvízelvezetés és –kezelés jelentősen elmarad a közüzemi ivóvízellátás szintjétől, amely a
sérülékeny vízbázisokat is veszélyezteti. A települési környezet minőségének javítása érdekében a program
támogatja – elsősorban az érzékeny természeti területeken – a 2000 LE alatti településeknek vegyes műszaki
megoldásokkal, a természetközeli szennyvíztisztítás és a szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés
kislétesítményeinek kialakításával, a szennyvízkezelés megoldása.
A biztonságos és ép természeti környezet megteremtése érdekében szükség van a települések jelentős részén
tapasztalható környezetkárosító folyamatok megszűntetésére a göteborgi stratégiának megfelelően. Jelenleg a
megye számos településén környezeti problémát jelent a korszerűtlen hulladéklerakók megléte és a korszerű
szennyvízkezelés hiánya, ezért a települések szennyvízkezelésének megoldásán túl, meg kell valósítani a
természeti környezet állapotát ugyancsak veszélyeztető és az új regionális hulladéklerakók kialakítása
szükségessé teszi a korszerűtlen és felhagyott hulladéklerakók rekultivációját. A program egyik fő célja a
szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, a hulladéklerakó-helyeken válogató üzemek létrehozása, az
állati hulladékok szelektív gyűjtése, a lakosság szelektív gyűjtésre való ösztönzése, valamint tájékoztatása.
A hulladékgazdálkodás alaplétesítményei – a regionális hulladéklerakók – a megyében teljeskörűen működnek.
A regionális hulladéklerakók és néhány egyéb telephely a komposztálható hulladékok és a komposzt
feldolgozását fogják végezni. A hulladékgazdálkodás következő lépése a szelektív hulladékgyűjtés, a 2. és 3.
kategóriájú állati hulladékok, illetve az építési és bontási inert hulladékok feldolgozásának fejlesztése, komplex
hulladék-feldolgozó létrehozása.
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A fenntartható fejlődés elősegítésének, a természeti és környezeti értékeink megőrzésének fontos láncszeme a
környezettudatos gondolkodás. A környezeti nevelés és a környezettudatos gondolkodás átfogó célja, hogy
elősegítse a társadalom környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a
felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő
természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
A Kormány 1107/1999.(X.8.) Kormányhatározatával egy hosszú távú energiahordozó takarékossági programot
indított el, amelynek célkitűzése az energiatakarékosság és a hazai megújuló energiahordozó-felhasználás
növelése. Az egyre növekvő klímaváltozás megelőzésére fontos eszközként kínálkozik a megújuló energiák
növekvő felhasználása. Az országnak nemzetközi kötelezettségvállalásai is vannak, melyek közül legjelentősebb
a Kyoto-i Egyezmény. Egyes megújuló energiahordozók tekintetében a megye az országos átlaghoz viszonyítva
is jó adottságokkal rendelkezik. A program legfontosabb elemei: megújuló energiabarát megye kialakítása, a
mezőgazdaság energetikai hasznosítású biomassza termelésének fejlesztése, a geotermikus energia hasznosítása,
szélerőművek építése, az önkormányzati intézmények és lakóközösségek energiafelhasználásának
racionalizálása, korszerűsítése és a megújuló energiára épülő nagyprojektek kialakítása.
A fejlesztések eredményeképpen területileg kiegyensúlyozott, funkciógazdag, társadalmi és gazdasági
vonzerővel és jelentős térszervező erővel egyaránt rendelkező településhálózat alakul ki, javul a települések
gazdasági vonzereje, megszűnik a leromlott állapotú településrészek további leszakadása. A fejlesztések
eredményeként csökken az ár- és belvízzel veszélyeztetett települések száma, javul a kistelepülések
szennyvízcsatorna-hálózattal való ellátottsága, ami hozzájárul a biztonságos, tiszta és egészséges lakókörnyezet
kialakításához. Elsősorban a vidéki településeken nő a civil szervezetek társadalmi szerepvállalása, ami
hozzájárul a helyi közösségek önszerveződéséhez, fejlődéséhez.

II.1. Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, árvízvédelem
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Hanyi-Tiszasülyi
tározó
előkészítése
Nagykunsági tározó előkészítése,
építése
Tisza hullámtér: nagyvízi meder
vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és
Kisköre között

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Jászkisér, Tiszasüly, Pély

2009-2012

24.805

KEOP

Abádszalók, Kunhegyes,
Tiszagyenda, Tiszaroff,
Tiszabura
Szolnok, Besenyszög,
Nagykörű, Csataszög,
Kőtelek, Tiszasüly,
Kisköre,Pély, Abádszalók,
Tiszabura, Tiszaroff,
Tiszabő, Fegyvernek,
Törökszentmiklós,
Tiszapüspöki, Szajol

2009-2012

13.251

KEOP

2012-2013

11.789

KEOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi
szakaszon
Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése a Hármas-Körös folyó jobb
parti Körös-zugi térségben

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Szolnok

2011-2012

2.250

KEOP

Csongrád, Szelevény,
Mesterszállás

2011-2012

3.180

KEOP
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Komplex Tisza-tó program

Abádszalók, Örményes,
Mezőhék, Törökszentmiklós, Kétpó,Kunhegyes,
Fegyvernek, Kisújszállás,
Öcsöd, Tiszabura, Kuncsorba, Túrkeve, Mezőtúr
Jászkisér

2012-2013

6.100

KEOP

2012-2013

324

KEOP

Mezőtúr

2012-2013

540

KEOP

II.1. Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, árvízvédelem ÖSSZESEN

62.239

Vízrendezési főművek integrált
fejlesztése a Hanyi-Tiszasülyi
árapasztó tározó (VTT) hatásterületén, Csátér belvízcsatorna,
22.sz. belvízcsatorna,
Tiszasülyi 28-as
Hortobágy-Berettyó
főcsatorna
mederrendezése Mezőtúr város
belterületén

II.2. Jászsági Térségi Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer előkészítése
Tervezett fejlesztés
Tevékenység
megnevezése

A Jászság Térségi Többcélú
Vízgazdálkodási Rendszer előkészítése

Település
(megvalósítás helye)

Jászberényi kistérség

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

2012-2014

2.000

II.2. Jászság Térségi Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer ÖSSZESEN

2.000

Források

KEOP

II.3. Megyei ivóvízminőség-javító program megvalósítása
Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Vízműtelepek fejlesztése, tisztítási
technológia fejlesztése, vízminőség
javítása; lakossági ivóvízvezetékhálózat modernizálása, cseréje a
Jászsági
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás keretében
Vízműtelepek fejlesztése, tisztítási
technológia fejlesztése, vízminőség
javítása; lakossági ivóvízvezetékhálózat modernizálása, cseréje a
Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek,
Nagykörű,
Tiszasüly
Ivóvízminőség-javító Társulás keretében
Vízműtelepek fejlesztése, tisztítási
technológia fejlesztése, vízminőség
javítása; lakossági ivóvízvezetékhálózat modernizálása, cseréje a
Tiszazugi
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás keretében

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Jászapáti, Alattyán,
Jánoshida,
Jászboldogháza,
Jászivány, Jászkisér,
Jászladány,
Pusztamonostor
Csataszög, Hunyadfalva,
Kőtelek, Nagykörű,
Tiszasüly

2011-2013

1.716

KEOP

2011-2013

687

KEOP

Csépa, Cserkeszőlő,
Martfű, Nagyrév, Öcsöd,
Szelevény, Tiszainoka,
Tiszaföldvár, Tiszakürt,
Kunszentmárton

2011-2013

2.500

KEOP
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Vízműtelepek fejlesztése, tisztítási
technológia fejlesztése, vízminőség
javítása; lakossági ivóvízvezetékhálózat modernizálása, cseréje a
Törökszentmiklós
és
Térsége
Ivóvízminőség-javító
Társulás
keretében
Vízműtelepek fejlesztése, tisztítási
technológia fejlesztése, vízminőség
javítása; lakossági ivóvízvezetékhálózat modernizálása, cseréje a
Berettyó-Körös
Többcélú
Kistérségi Társulás keretében
Vízműtelepek fejlesztése, tisztítási
technológia fejlesztése, vízminőség
javítása; lakossági ivóvízvezetékhálózat modernizálása, cseréje az
Abádszalók-Tiszaroff
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás keretében
Vízműtelepek fejlesztése, tisztítási
technológia fejlesztése, vízminőség
javítása; lakossági ivóvízvezetékhálózat modernizálása, cseréje a
Karcag-Kenderes
(Bánhalma)
Viziközmű Beruházási Társulás
keretében
Ivóvízminőség-javító program III.
ütem

Törökszentmiklós,
Örményes, Kuncsorba,
Tiszabő, Tiszatenyő

2011-2013

1.013

KEOP

Kétpó, Mesterszállás,
Mezőhék, Mezőtúr,
Túrkeve

2011-2013

1.053

KEOP

Abádszalók, Tiszaroff

2011-2013

454

KEOP

Karcag,
Kenderes (Bánhalma)

2011-2013

1.229

KEOP

Jászalsószentgyörgy,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Tiszaörs, Berekfürdő, Jászfelsőszentgyörgy, Tiszavárkony,
Tiszajenő, Vezseny,
Cibakháza, Tiszasas,
Tiszafüred, Kunhegyes,
Tiszaderzs, Tiszaszőlős,
Tiszaigar, (TiszavárkonySzőlők, BesenyszögSzórópuszta, Kunszentmárton-Kungyalu,
Tiszafüred-Kócsújfalu)
Jászberény, Jászárokszállás, Zagyvarékas,
Fegyvernek, Jászágó,
Szolnok, Újszász, Szászberek, Tószeg, Rákóczifalva, Rákócziújfalu,
Szajol, Kengyel,
Jászfényszaru, Túrkeve

2013-2014

2.492

KEOP

2013-2014

8.175

KEOP

II.3. Megyei ivóvízminőség-javító program ÖSSZESEN

19.319

Lakossági
ivóvízvezeték-hálózat
modernizálása, cseréje
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II.4. Megyei belvízrendezési program
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Települési belvízrendezés

és

külterületi

VTT keretében Tiszagyenda és
Tiszaroff Község csapadékvízelvezetése
Millér belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója
Doba belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója
Harangzugi I. belvízfőcsatorna
mederfejlesztése és rekonstrukciója
Kakat belvízöblözet belvízvédelmi
főműveinek mederfejlesztése és
rekonstrukciója
Nagykunsági főcsatorna mellettes
területeinek vízrendezése

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Jászberény (2),
Kisújszállás (2),
Törökszentmiklós;
Jászladány; Tiszafüred,
Tomajmonostora,
Cserkeszőlő, Mezőtúr
Tiszagyenda, Tiszaroff

2010-2013

4.018

2010-2012

915

VTT

2010

370

ÉAOP

2010

259

ÉAOP

2010

397

ÉAOP

2012-2013

499

KEOP

2012-2013

359

KEOP

Jászszentandrás,
Besenyszög, Jászladány,
Jászkisér, Jászapáti
Besenyszög, Hunyadfalva,
Kőtelek, Tiszasüly
Kuncsorba, Kétpó,
Mezőhék, Mesterszállás
Kisújszállás, Kenderes,
Ecsegfalva
Örményes, Kisújszállás,
Kuncsorba,
Törökszentmiklós, Kétpó,
Mezőhék, Öcsöd

Összköltség,
millió Ft

Források

ÉAOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

VTT
kapcsolódó
belés
csapadékvíz
rendezés
J-NkSzolnok megyében I. ütem
Megyei belvízrendezés I. ütem
Megyei belvízrendezés II. ütem

Abádszalók, Kunhegyes,
Jászkisér, Tiszabura,
Tiszasüly, Vezseny
Jánoshida
Kunszentmárton, Karcag,
Kunmadaras, Mezőhék,
Mezőtúr, Újszász, Zagyvarékas, Szolnok, Tiszaörs,
Alattyán, Jászszentandrás,
Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászapáti, Jászberény, Törökszentmiklós,
Fegyvernek, Túrkeve (2)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

2011-2013

2.454

ÉAOP

2012-2013
2012-1014

652
11.544

ÉAOP
ÉAOP

II.4. Megyei belvízrendezési program ÖSSZESEN

21.467

II.5. Megyei szennyvízkezelési program
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Megyei szennyvízkezelési program

Település
(megvalósítás helye)

Jásztelek

Megvalósítás,
év

2011-2013
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Összköltség,
millió Ft

518

Források

ÉAOP
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Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

Megyei szennyvízkezelési program
(II. fordulós projektfejlesztés alatt)

Abádszalók-Kunhegyes,
Jászladány,
Kunszentmárton, Mezőtúr,
Öcsöd, Tiszaföldvár,
Tiszatenyő-Kengyel,
Túrkeve, Fegyvernek,
Jászfelsőszentgyörgy
Cserkeszőlő, Tiszakürt,
Szelevény, Kétpó, Mesterszállás, Nagyiván, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszagyenda, Tiszaszentimre,
Tomajmonostora, Jánoshida, Jászágó, Jászjákóhalma (csatlakozás
Jászberényre), Jászberény,
Jászivány, TiszapüspökiSzajol-Szolnok,
Kunmadaras
Kunhegyes

Megyei szennyvízkezelési program
(előkészítés alatt)

Vállalkozói szektor
szennyvízkezelése

Megvalósítás,
év

2011-2013

Összköltség,
millió Ft

18.543

Források

KEOP
(2.000 LE feletti
települések),

ÉAOP
(2.000 LE alatti
települések)

2012-2013

9.875

KEOP
(2.000 LE feletti
települések),

ÉAOP
(2.000 LE alatti
települések)

2012-2013

300

II.5. Megyei szennyvízkezelési program ÖSSZESEN

29.236

KEOP

II.6. Alternatív és megújuló energia hasznosítása
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

Vállalkozói szektor alternatív és
megújuló energiahasznosítása

Nagyiván, Szolnok,
Tiszafüred (3),
Berekfürdő, Jászberény (2)
Törökszentmiklós, Jánoshida, J-Nk-Sz Megyei
Önkormányzat, Alattyán,
Fegyvernek, Kisújszállás,
Tiszaföldvár, Mezőtúr,
Szolnok Megyei Jogú
Város, Tószeg

Önkormányzati szektor alternatív
és megújuló energiahasznosítása
(harmadik feles finanszírozás)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

2010-2012

2.010

KEOP

2010-2012

471

KEOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Vállalkozói szektor alternatív és
megújuló energiahasznosítása

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Nagyrév, Karcag,
Jászberény, Mezőtúr,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jászapáti, Törökszentmiklós, Szolnok,
Zagyvarékas, Martfű,
Tiszafüred

2012-2013
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Összköltség,
millió Ft

8.150

Források

KEOP,
ÚMFT,
Egyéb
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Önkormányzati szektor alternatív
és megújuló energiahasznosítása

Nagyrév, Szelevény, Túrkeve, Szolnok, Csataszög,
Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Újszász, Vezseny,
Jánoshida, Jászfényszaru,
Jászladány, Jászágó, Jászárokszállás, Tiszatenyő,
Törökszentmiklós, Öcsöd,
Csépa, Besenyszög,
Kisújszállás, Túrkeve (5),
Mezőtúr, Tiszasas

2012-2013

16.070

II.6. Alternatív és megújuló energiahasznosítása ÖSSZESEN

26.701

KEOP

II.7. Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Kommunális
rekultivációja

hulladéklerakók

Szemléletformáló kampányok
Dögkutak rekultivációja

Település
(megvalósítás helye)

Abony, Szajol, Szolnok és
Rákóczifalva települési
szilárdhulladék-lerakóinak
rekultivációja (SzolnokAbony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati
Társulása)
Tisza-tavi Régió hulladéklerakóit rekultiváló egycélú Önkormányzati
Társulás tagtelepüléseinek
felhagyott települési
szilárdhulladék-lerakóinak
rekultivációja (Tisza-tavi
Régió hulladéklerakóit
rekultiváló egycélú
Önkormányzati Társulás)
Karcagi kistérség
hulladéklerakóinak
rekultivációs programja
(Karcagi Többcélú
Kistérségi Társulás)
Nagykörű, Túrkeve,
Szolnok (4), Fegyvernek,
Karcag, Mezőtúr
Jászfényszaru

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

2010-2012

1.160

KEOP

2010-2012

2.817

KEOP

2010-2012

1.370

KEOP

2010-2012

55

KEOP

2012-2013

8

ÉAOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Kommunális
hulladéklerakók
rekultivációja (előkészítési fázis)

Település
(megvalósítás helye)

Regio-Kom Térségi
Kommunális Szolgáltató
Társulás jászberényi és
Dél-hevesi kistérségében
lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja
(Jászberény)
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Megvalósítás,
év

2010-2012

Összköltség,
millió Ft

70

Források

KEOP
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Kommunális
hulladéklerakók
rekultivációja (előkészítési fázis)

A Szelevényi és az egykori
Hunyadfalva-Kőtelki
hulladékgazdálkodási
rendszerhez tartozó települések szilárdhulladéklerakóinak térségi szintű
rekultivációs programja
(Öcsöd)
Mezőtúr, Szarvasi út
melletti hulladéklerakó
rekultivációja
Kunszentmárton, Újszász,
Tiszatenyő, Kisújszállás
Csataszög, Zagyvarékas,
Jászberény
Kengyel,
Törökszentmiklós
Jászkisér

2010-2012

77

KEOP

2013

60

KEOP

2012-2013

865

KEOP

2012

60

Egyéb

2012-2013

60

ÉAOP

2011

3

Egyéb

Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás (Jásztelek) – előkészítési fázis, Törökszentmiklós, Fegyvernek,
Tiszapüspöki, Szolnoki
kistérség 18 települése
Karcag, Kunhegyes,
Törökszentmiklós,
Mezőtúr, Kunmadaras
Szolnoki kistérség 18
települése

2012-2013

240

KEOP

2012-2013

731

KEOP

2012-2013

600

KEOP

II.7. Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése ÖSSZESEN

8.176

II. alprogram MINDÖSSZESEN

169.138

Hulladéklerakók
rekultivációja
(folyékony, szilárd)
Szelektív hulladékgyűjtés
Dögkutak rekultivációja
Illegális hulladéklerakók felszámolása
Hulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztése (szilárd, komposztáló)

Állati
építése

hulladékgyűjtő-átrakó

Szolnok
térségi
hulladék-égetőmű

kommunális
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III.
Foglalkoztatási lehetőségek bővítése, gazdaságfejlesztés
A megye jövőbeli fejlődésének legfontosabb tényezője a gazdasági bázis megerősítése, fejlesztése, amely a
válság hatásainak kiküszöbölését is lehetővé teszi. A megye gazdasági súlyának növelése, a lakossági
jövedelmek bővítése, a leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása, a munka világába történő visszatérésének
elősegítése a foglalkoztatottság bővítésén keresztül lehetséges, amely a népességmegtartó-képesség alapja.
A megye versenyképességének és abszorpciós képességének növelése térségi gazdaságfejlesztési programok
kialakításával, a lakosság és a vállalkozások dinamizálásával, együttműködésük és az innováció erősítésével
biztosítható.
Az ipari parkok, ipari területek többsége a megyében alacsony kihasználtsággal működik. Ezért különösen fontos
a meglévő ipari parkok (12) és ipari területek fejlesztése, illetve újak kialakítása, a megszűnt telephelyek
újrahasznosítása, az infrastruktúra teljeskörű kiépítésével, a szolgáltatások körének bővítésével, a vállalkozások
betelepülésnek elősegítésével.
A gazdaság bázisát jelentő kis- és középvállalkozói szektor megerősítésének feltétele a megfelelő üzleti
környezet biztosítása, a telephelyfejlesztés (pl. üzemcsarnok, raktárak építése), valamint a vállalkozások
komplex fejlesztése, technológiai korszerűsítésük. A magas minőségű termékek gyártására alkalmas új gépek,
berendezések, eszközök beszerzése, a kapcsolódó ingatlanfejlesztések a termelési hatékonyságot javítják,
növelik a vállalkozások versenyképességét, a beszállítói pozícióik megszilárdítását, továbbá a megvalósuló
fejlesztések munkalehetőséget teremtenek. A vállalkozói kultúra megerősítéséhez elengedhetetlen a
vállalatirányítási, valamint minőség-, és egyéb irányítási, ügyviteli rendszerek, illetve az e-kereskedelmet
támogató fejlesztések.
A gazdaságfejlesztés és tőkevonzó képesség erősítése szempontjából a logisztikai szolgáltatások fejlesztése
szükséges. A kedvező közlekedés-földrajzi elhelyezkedés, Szolnokon a négy áruforgalmi csatorna (közút, vasút,
légi út és vízi út) megléte magában hordozza a 2006-ban átadott Szolnoki Logisztikai Központ országos szintű
központtá történő fejlesztésének lehetőségét. 2013-ig tervezett a szolnoki katonai repülőtér polgári, elsősorban
logisztikai célú hasznosításának előkészítése. A Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet gazdaságélénkítő
hatása még nem bontakozott ki, így a repülőtér kihasználása a fontos feladat a jövőben a logisztika, illetve az
ipari termelés bővítése szempontjából egyaránt. A repülőtér a megye észak-keleti területének gazdaságfejlesztési
kiinduló pontjává válhat. A Felső-Jászságban meglévő és fejlődő multinacionális vállakozások logisztikai
igényeinek kielégítésére egy Jászfényszaruban létrehozandó új logisztikai szolgáltató központ tűnik
legalkalmasabbnak.
A megye alacsony K+F+I potenciáljának fejlesztése, az innovációs tevékenységek ösztönzése, a gazdasági
szereplők közötti együttműködések erősítése, és az azt segítő gazdasági intézményrendszer európai színvonalú
kiépítése a 2010-2013-as időszak fontos célkitűzése. A kutatási projektek, új termékek, szolgáltatások,
technológiák kifejlesztése, vagy a meglévők továbbfejlesztése, azok piacra vitele a vállalati szektor
versenyképességéhez jelentősen hozzájárul. A K+F+I intézményi, infrastrukturális hátterének megteremtését
szolgálják a tervezett inkubátorházak és innovációs központok. Az új inkubátorházak létesítése, az inkubációs
szolgáltatások fejlesztése továbbá a vállalkozói aktivitás növelését, az induló vagy alacsony hatékonysággal
működő vállalkozások erősödét támogatják.
A klaszterfejlesztések keretében a klaszterek, vállalati együttműködések kialakulásának elősegítéséhez
kapcsolódó hatékonyságnövelő programok, tevékenységek, valamint a Szolnoki Főiskola kezdeményezésére az
Innovatív Turizmus Klaszter létrehozása tervezett.
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A közmunkaprogram közfeladatok ellátása elősegítésére, az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott
cél elérésére irányuló program, amely a munkanélküliek, illetőleg a rendszeres szociális segélyben részesülő
aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára teremt munkaalkalmat. A közmunka programok célja, hogy
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek, szociális segélyezettek munkához jussanak, és ezen munkalehetőség
által, szervezett körülmények között segítsék őket visszakerülni az elsődleges munkaerőpiacra.
A megye gazdasági teljesítmény szerint bekövetkezett kettészakadása eltérő megközelítési módot igényel. A
jászberényi és szolnoki kistérségben elsősorban az innováció fejlesztése szükséges, míg a megye Tiszántúli felén
a munkahelyteremtés a legfontosabb cél, egyfajta újraiparosítás megvalósításával.
A megye gazdaságában a Jászberény-Szolnok tengely meghatározó szerepet tölt be, így gazdasági és társadalmi
fejlettségéből adódóan alkalmas az innováció fejlesztésére. Ezt a célt szolgálja a megyeszékhelyen a Vállalkozói
Innovációs Bázis és Technológiai Centrum és az ipari park területén tervezett inkubátorház-innovációs központ.
A tengely gazdasági-társadalmi hatása által érintett jászberényi, szolnoki, törökszentmiklósi, mezőtúri és
kunszentmártoni kistérségek összehangolt fejlesztése biztosítható.
A megye észak-keleti területe fejlődésének és új fejlesztési pólussá válásának a Tisza-tó és a kunmadarasi
repülőtér többfunkciós hasznosítása, Karcag és Tiszafüred városok központi szerepének, térszervező erejének
növelése, tőkevonzó képességének erősítése a kulcstényezője.
A megye turisztikai intézményrendszere jelentős átalakulások előtt áll. Elindultak a megyei turisztikai
desztináció menedzsment (TDM) rendszer kiépítésének első lépései. A helyi szintű TDM létrehozását célzó
előregisztráción 7 szervezet sikerrel szerepelt. Megalakult a Tisza-tavi Térségi TDM Egyesület, illetve a megyei
önkormányzat kezdeményezte az „Alföld szíve” Térségi Turisztikai Egyesület létrehozását. Ezek lesznek a
bázisai a térségi TDM szerveződéseknek. A turisztikai intézményrendszer ezirányú átalakulásának üteme a
közeljövőben megjelenő újabb pályázatok függvénye. A 2013-ig terjedő időszakban várhatóan sor kerül néhány
helyi és a két térségi TDM szervezet felállítására.
A megye turisztikai termékeit tekintve amellett, hogy jelentős egészségturisztikai erőforrásokkal rendelkezik, új
irányként jelenik meg a természeti és kulturális értékekre alapozott turizmus.
Az egészségturisztikai fejlesztések a meglévő fürdők fejlesztésére irányulnak, 2013-ig várhatóan nem lesz
támogatás új fürdők létrehozására. Nagy léptékű beruházások zajlanak a megyénk vendégforgalmának jelentős
részét adó települések fürdőiben, míg a megye több fürdőtelepülésén a gyógyászati és wellness szolgáltatások
bővítését tervezik.
A turisztikai szálláshelyek fejlesztése terén a szállodai kapacitás növelésére tolódik el a hangsúly mind a
folyamatban lévő, mind a tervezett projektek vonatkozásában, ugyanakkor számos településen tervezik az egyéb
szálláshelyek kialakítását, felújítását is.
A turisztikai vonzerőfejlesztéssel kapcsolatban megállapítható, hogy a 2013-ig terjedő időszakban elsősorban
ökoturisztikai fejlesztések megvalósulására kerül sor, illetve nagyarányú városfejlesztés valósul meg a
megyeszékhelyen, melyek várhatóan hatással lesznek az idelátogatók számának növekedésére. Új és kiemelt
komplex turisztikai vonzerőt jelent majd a megye 13 települését érintő örökségturisztkai tematikus útvonal
létrehozása. A tervezett fejlesztések köre rendkívül széles: ökoturiszikai és kulturális tematikus utak kialakítása;
tájházak felújítása, létrehozása; szabadidő és turisztikai központok kialakítása; kikötők, csónakázó tavak,
horgásztavak. kerékpárutak építése; turisztikai vonzerőt képező rendezvények szervezése.
A mezőgazdasági termelés infrastrukturális hátterének biztosítása szempontjából kiemelt jelentőségű, a
külterületi utak kifejezetten gazdasági-termelési célokat szolgáló fejlesztése, építése.
Az utóbbi másfél évtizedben a külterületi infrastruktúra műszaki állapota fokozatosan romlott, a
belvízmentesítésre kiépült rendszerek működőképessége sok tekintetben alkalmatlanná vált e funkció ellátására.
A fejlesztés célja a természeti károk mérséklése, a gazdálkodók és a külterületen élők élet- és termelési
feltételeinek, biztonságának javítása, a vízborítás idejének lerövidítésével, a kockázat és károkozás
minimalizálásával. Mindehhez elengedhetetlen a külterületi belvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója.
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Az „Agrártermelési és állattenyésztési feltételek javítása” tevékenység célja a munkaigényes és nagyobb
hozzáadott értéket biztosító termékek előállításán túl az egyes termékek versenyképességét meghatározó magas
feldolgozottsági szint és magas minőség elérésére, továbbá az élelmiszerbiztonsági előírásokat és a fogyasztói
szokásokat, igényeket meghatározó „egészséges termék” előállítása is.

III.1. Ipari parkok és ipari területek, logisztikai szolgáltatások, vállalkozások fejlesztése,
munkahelyek teremtése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Meglévő ipari parkok fejlesztése
Telephelyfejlesztés

Vállalkozások komplex fejlesztése
(technológiaés
ingatlanfejlesztések, vállalatirányítási, illetve
egyéb
ügyviteli
rendszerek
bevezetése, e-kereskedelem)

Település
(megvalósítás helye)

Szolnok, Törökszentmiklós, Szászberek
Besenyszög, Jászapáti,
Jászárokszállás, Jászberény, Jászjákóhalma,
Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr,
Szolnok, Törökszentmiklós, Túrkeve
Abádszalók, Besenyszög,
Fegyvernek, Jászapáti,
Jászárokszállás,
Jászberény, Jászfényszaru,
Jászjákóhalma, Jászkisér,
Jásztelek, Karcag,
Kisújszállás, Kunhegyes,
Kunszentmárton, Martfű,
Mezőtúr, Nagyrév,
Szelevény, Szolnok,
Tiszaderzs, Tiszaföldvár,
Tiszafüred, Tiszagyenda,
Tiszakürt, Tiszaroff,
Tiszapüspöki,
Törökszentmiklós,
Túrkeve, Zagyvarékas,
Újszász

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

2008-2011

3.300

ÉAOP

2009-2013

2.500

ÉAOP

2009-2013

10.500

GOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Meglévő ipari parkok fejlesztései
Új ipari parkok létrehozása
Ipari területek fejlesztése, új ipari
területek kialakítása
Logisztikai
fejlesztése

szolgáltatások

Település
(megvalósítás helye)

Jászárokszállás,
Jászfényszaru, Jászapáti,
Mezőtúr, Karcag
Kunmadaras, Túrkeve
Kengyel, Kisújszállás,
Martfű, Rákóczifalva,
Tiszafüred, Újszász
Jászapáti, Jászárokszállás,
Jászfényszaru,
Kunmadaras, Szolnok
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Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

2010-2013

4.300

ÉAOP

2011-2013
2010-2013

3.100
1.000

ÉAOP
ÉAOP

2010-2013

5.100

GOP
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Telephelyfejlesztés

Vállalkozások komplex fejlesztése
(technológiaés
ingatlanfejlesztések, informatikai fejlesztés,
vállalatirányítási, illetve egyéb
ügyviteli rendszerek bevezetése,
e-kereskedelem)

Megyei közmunkaprogram
A szolnoki katonai repülőtér
polgári, elsősorban logisztikai célú
hasznosítása – előkészítés

Besenyszög, Fegyvernek,
Jászjákóhalma, Jászladány,
Jászszentandrás, Jásztelek,
Jánoshida, Jászalsószengyörgy, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jászfényszaru, Jászárokszállás, Jászapáti,
Jászberény, Jásztelek,
Kisújszállás, Karcag,
Kunhegyes, Martfű,
Mezőtúr, Szolnok,
Tiszafüred, Tiszapüspöki,
Törökszentmiklós,
Túrkeve, Zagyvarékas
Fegyvernek, Jánoshida,
Jászalsószentgyörgy,
Jászfényszaru, Jászapáti,
Jászberény, Jásztelek,
Karcag, Kenderes, Kétpó,
Kisújszállás, Kunhegyes,
Martfű, Mezőtúr, Szolnok,
Pusztamonostor, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszaroff,
Törökszentmiklós,
Túrkeve
J-Nk-Szolnok megye
területe
Szolnok

2011-2013

3.500

ÉAOP,
Hazai forrás,
Egyéb forrás

2011-2013

2.600

GOP,
Hazai forrás,
Egyéb forrás

2010-2013

3.000

Hazai forrás

2010-2013

16

Hazai forrás,
Egyéb forrás

III.1. Ipari parkok és ipari területek, logisztikai szolgáltatások,
vállalkozások fejlesztése, munkahelyek teremtése
ÖSSZESEN

38.916

III.2. Gazdaságfejlesztési intézményrendszer, valamint a kutatás-fejlesztési és
innovációs potenciál fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Vállalati kutatás-fejlesztési
innovációs fejlesztések

Település
(megvalósítás helye)

és

Inkubátorház kialakítása
Klaszterfejlesztések

Jászberény, Karcag,
Kunszentmárton,
Kunhegyes, Martfű,
Szolnok
Kunhegyes
Szolnok

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

2009-2013

1.900

2009-2011
2009-2013

770
60

Források

GOP,
Hazai forrás
ÉAOP
ÉAOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Vállalkozói Innovációs Bázis és
Technológiai Centrum létrehozása
(VIB)
Inkubátorház-innovációs központ
létesítése a Szolnoki Ipari Park
területén

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Szolnok

2010-2013

2.000

ÉAOP,
GOP

Szolnok

2010-2013

500

ÉAOP,
GOP
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Inkubátorház kialakítása
Üzleti szolgáltató és kutatásfejlesztési központ kialakítása
Vállalati kutatás-fejlesztési és
innovációs fejlesztések

Mezőtúr
Jászberény

2012
2011-2013

660
4.600

ÉAOP
ÉAOP

Jászkisér, Martfű,
Mezőtúr, Rákóczifalva,
Szolnok,
Törökszentmiklós
Jászberény
Abádszalók Város Önkormányzata, Berekfürdő
Község Önkormányzata,
Jászok Földjén Turisztikai
Egyesület, Szolnok és
Térsége Turizmusáért
Egyesület, Tiszafüred
Város Önkormányzata,
Tiszazugi Turizmus
Szövetség, Túrkeve Város
Önkormányzata, Mezőtúr
Város Önkormányzata
"Alföld szíve" Térségi
Turisztikai Egyesület
Tisza-tavi Térségi TDM
Egyesület

2010-2013

3.650

GOP,
Hazai forrás

2012
2011-2013

100
370

ÉAOP
ÉAOP

2011-2013

200

ÉAOP

III.2. Gazdaságfejlesztési intézményrendszer ÖSSZESEN

14.810

Klaszterkialakítás
Helyi TDM kialakítása, fejlesztése

Térségi
fejlesztése

TDM

kialakítása,

III.3. Egészségturisztikai fejlesztések
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

Meglévő fürdők fejlesztése

Cserkeszőlő, Kisújszállás,
Karcag

Megvalósítás,
év

2010

Összköltség,
millió Ft

2.441

Források

ÉAOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

Meglévő fürdők gyógyászati és
wellness szolgáltatásainak fejlesztése

Jászapáti, Jászszentandrás,
Mezőtúr, Szolnok,
Tiszaföldvár, Tiszaörs,
Törökszentmiklós,
Túrkeve

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

2010-2013

8.295

III.3. Egészségturisztikai fejlesztések ÖSSZESEN

10.736

Források

ÉAOP

III.4. Turisztikai szálláshelyek fogadókapacitás-növelése, minőségjavítása, vendéglátás fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Szállodafejlesztés
Egyéb szálláshely fejlesztése

Település
(megvalósítás helye)

Martfű, Szolnok
Berekfürdő, Kisújszállás
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Megvalósítás,
év

2010
2010

Összköltség,
millió Ft

514
292

Források

ÉAOP
ÉAOP,
ÚMVP
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Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Szállodafejlesztés
Egyéb szálláshely, vendéglátóhely
fejlesztése

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Berekfürdő, Mezőtúr,
Túrkeve, Kisújszállás,
Szolnok
Berekfürdő, Besenyszög,
Csataszög, Jánoshida,
Jászágó, Jászberény,
Jászboldogháza, Jászdózsa,
Jászfényszaru, Jászkisér,
Jászladány, Jásztelek,
Karcag, Kengyel, Kétpó,
Kisújszállás, Mezőtúr,
Tiszafüred, Tiszaörs,
Túrkeve

Összköltség,
millió Ft

Források

2010-2013

4.974

ÉAOP

2010-2013

1.231

ÉAOP,
ÚMVP,
ÚMFT

III.4. Turisztikai szálláshelyek ÖSSZESEN

7.011

III.5. Turisztikai vonzerők és turisztikai infrastruktúra fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Természeti és környezeti értékekre
alapozott turizmusfejlesztés
Kulturális és örökségturizmus
infrastrukturális fejlesztése
Rendezvény
és
sportturizmus
infrastrukturális fejlesztése
„Szolnok a Tisza fővárosa” c.
program megvalósítása
„Jászkun kapitányok nyomában”
tematikus túraútvonal kialakítása

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Jászfényszaru, Nagykörű,
Tiszafüred, Tiszaörs,
Tiszaroff
Alattyán, Nagykörű,
Túrkeve
Jászberény

2010

948

ÉAOP,
ÚMVP

2010

66

2010

134

ÉAOP,
ÚMVP
ÉAOP

Szolnok

2010

1.964

ÉAOP

Abádszalók, Jászberény,
Jászkisér, Karcag, Kunhegyes, Kunszentmárton,
Mezőtúr, Rákóczifalva,
Szolnok, Tiszaföldvár,
Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve

2010

598

ÉAOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Természeti
és
környezetei
értékekre
alapozott
turizmusfejlesztés

Település
(megvalósítás helye)

Abádszalók, Cserkeszőlő,
Csépa, Fegyvernek, Jászalsószentgyörgy, Jászdózsa, Jászszentandrás,
Mezőtúr, Nagykörű,
Nagyrév, Szelevény,
Tiszafüred, Tiszakürt,
Tiszapüspöki, Tiszasüly,
Tiszaszőlős, Újszász,
Vezseny, Zagyvarékas
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Megvalósítás,
év

2010-2013

Összköltség,
millió Ft

2.215

Források

ÚMVP,
ÉAOP
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Kulturális és örökségturizmus
infrastrukturális fejlesztése

2010-2013

3.339

ÉAOP,
LEADER

2010-2013

2.659

LEADER,
ÚMVP

III.5. Turisztikai vonzerők és turisztikai infrastruktúra ÖSSZESEN

11.923

Rendezvény
és
sportturizmus
infrastrukturális fejlesztése

Alattyán, Besenyszög,
Fegyvernek, Jánoshida,
Jászapáti, Jászárokszállás,
Jászberény, Jászdózsa,
Jászkisér, Jászladány,
Kengyel, Kétpó,
Kisújszállás, Mezőtúr,
Nagykörű, Szolnok,
Tiszaszőlős, Túrkeve,
Zagyvarékas, Újszász
Abádszalók, Berekfürdő,
Besenyszög, Csataszög,
Jászárokszállás, Kőtelek,
Mezőtúr, Nagykörű,
Rákóczifalva, Szolnok,
Tiszasüly

III.6. Külterületi infrastruktúra fejlesztése
Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Külterületi mezőgazdasági
fejlesztése, építése

Település
(megvalósítás helye)

utak

Összköltség,
millió Ft

Források

2010-2013

1.053

ÉAOP,
ÚMVP

2010-2013

3.161

ÉAOP,
ÚMVP

III.6. Külterületi infrastruktúra fejlesztése ÖSSZESEN

4.214

Külterületi bel- és
csapadékvízelvezető-rendszerek
rekonstrukciója, öntözésfejlesztés

Karcag, Tiszavárkony,
Nagykörű, Tószeg,
Abádszalók, Mezőtúr
Mezőtúr, Túrkeve,
Kuncsorba, Mesterszállás,
Tiszafüred, Tomajmonostora, Tiszaörs,
Tiszaszőlős, Szolnok

Megvalósítás,
év

III.7. Agrártermelési és állattenyésztési feltételek javítása
Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

A korszerű szarvasmarha- és
sertéstartás, -tenyésztés feltételeinek megteremtése
Biotermékek előállítása
Biovágóhíd kialakítása
Vágópont kialakítása
Prémium
kategóriás
baromfi
termékek előállítása
Gyümölcs-hűtőház-aszaló üzem és
üvegház kialakítása
Mikro-, kis- és középvállalkozások
eszközfejlesztése

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Tiszaigar

2010-2013

200

ÚMVP

Szelevény
Nagykörű
Kengyel
Törökszentmiklós

2010-2013
2010-2013
2011-2012
2010-2013

150
240
80
300

ÚMVP
ÚMVP
ÚMVP
ÚMVP

Nagykörű, Nagyrév

2010-2013

170

ÚMVP

Kenderes, Kisújszállás,
Karcag, Kunmadaras,
Tiszafüred, Kunhegyes,
Mezőtúr

2011-2013

273

ÚMVP,
Egyéb

III.7. Agrártermelési és állattenyésztési feltételek ÖSSZESEN

1.413

III. alprogram MINDÖSSZESEN

89.023
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IV.
Humánerőforrás-fejlesztés
A megyében a 2010-2013. közötti időszakra vonatkozóan a humánerőforrás fejlesztése magában foglalja a
folyamatban lévő és a tervezett egészségügyi fejlesztéseket; a képzés és szakképzés, és feltételrendszerük
fejlesztését; a romák társadalmi integrációjának előmozdítását; a szociális szolgáltatások és intézmények
korszerűsítését; a művelődési és kulturális szolgáltatások fejlesztését; a gyermek és ifjúsági szolgáltatások
fejlesztését; a non-profit és civil tevékenység fejlesztését; a közlekedési és közbiztonsági fejlesztéseket, valamint
a tűzoltóságok, a katasztrófavédelmi és tűzoltó szervezetek infrastrukturális, logisztikai, technológiai és
informatikai fejlesztését.
A szakember- és forráshiány egyformán érinti az egészségügyi szolgáltatókat, a területi ellátási kötelezettség
pedig változatlanul terheli az önkormányzatokat. A meglévő kapacitások optimális hasznosítása, a betegellátás
színvonalának megőrzése és javítása érdekében célszerű az együttműködések kialakítása és továbbfejlesztése az
intézményműködtetés, a betegellátás szervezése terén. A 2013-ig terjedő időszakban megyeszékhely mellett
Karcagon valósulnak meg nagyarányú infrastrukturális beruházások, ugyanakkor Jászberényben és Mezőtúron is
jelentős fejlesztéseket terveznek. A mentőszolgálat fejlesztése a megye valamennyi településén elengedhetetlen:
a sokat futott mentőgépjárművek cseréje, a „rohamkocsik” egészségügyi gép-műszer ellátottsági színvonalának
emelése és a 15 perces elérhetőség biztosítása alapvetően szükséges.
A megyében összesen 33 középfokú és 3 felsőfokú szakképző intézmény működik, melyek közül a legtöbb
intézmény esetében az épületek, a tanműhelyek, a kollégiumok és a tornatermek felújításra szorulnak, vagy új
épület építése indokolt. A középfokú oktatási intézményekkel rendelkező települések térségi oktatási feladatokat
látnak el. Az iskolák működési feltételei különbözőek, ami a tanárok eltérő szakmai felkészültsége és a tanulók
eltérő összetétele mellett alapvetően az iskolák felszereltségében megmutatkozó különbségekkel magyarázható.
A megfelelő színvonalú oktatás biztosításához szükség van a munkaerő-piaci igényekhez igazodó oktatási
struktúrájú, jól felszerelt, korszerű intézményekre, illetve a vidéki tanulók megfelelő elhelyezését biztosító
kollégiumokra.
A 2013-ig terjedő időszakban jelentős munkaerőpiaci képzések is megvalósulnak.
A megyei szakképzés fejlesztése magában foglalja a térségi integrált szakképző központok (TISZK)
tevékenységének fejlesztését is. A megyében négy TISZK működik, amelyek közül legjelentősebb a JászNagykun-Szolnok Szakképzés-fejlesztési Társulás. Tevékenysége lefedi a megyét, 27 iskolát és közel 15.000
tanulót érint, mellyel az ország legnagyobb TISZK-jei közé tartozik. A TISZK-ek a gyakorlatorientált
szakképzés bázisaként a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók számára képzés és tanácsadás
biztosításával segítik elő a szorosabb kapcsolatot a munkaerőpiaci szereplők között. Központilag kidolgozott és
önálló térségi, egyedi programok bevezetésével könnyítik meg a hátrányos helyzetű fiatalok, a fogyatékossággal
élő emberek, a nők, a megváltozott munkaképességű emberek és a roma származásúak szakképzésbe történő
bevonását, továbbá elhelyezkedésüket és társadalmi beilleszkedésüket.
A megyei roma lakosság társadalmi integrációjának előmozdítására irányuló tervezett fejlesztések kiemelt céljai:
a jogegyenlőség érvényesítése, az előítélek csökkentése; az oktatás minőségének javítása; az oktatásban
megjelenő szegregáció csökkentése; a képzési, szakképzési lehetőség kiterjesztése, a foglalkoztatási helyzet
javítása; az informatikai tudás fejlesztése, az eszközhöz való hozzáférés feltételeinek javítása; az egészségi
állapot és az életminőség javítása; a szociális biztonság erősítése, a lakhatási feltételek, életkörülmények javítása;
a kultúra és a nyelv megőrzése, ápolása, az identitás erősítése; a központi költségvetési források felhasználásánál
a szubszidiaritás elvének alkalmazása, valamint a társadalmi partnerség érvényesítése. A romák társadalmi
kirekesztettségének felszámolására irányuló törekvések indokolják a feladatok komplex módon történő
meghatározását.

30

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program (2010-2013)

A folyamatban lévő szociális fejlesztések elsősorban a hátrányos helyzetű, alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkező és a hajléktalan lakosok helyzetének javítását célozzák meg. A megyei szintű szolgáltatást nyújtó
szociális intézmények korszerűsítési tervei elsősorban az intézmények felújítására irányulnak, illetve egy
településen az intézmény kiváltása indokolt. Az elhelyezési körülmények több esetben nem felelnek meg az
előírt minimális szakmai előírásoknak, a tárgyi feltételek hiányosak. Az intézmények felújítása és a lakóotthoni
férőhelyek létesítése biztosíthatja a megfelelő működés feltételeit, melynek következtében a szociális
intézmények ellátási színvonalának emelkedése és a szociális feszültségek mérséklődése várható.
A művelődési és kulturális szolgáltatások fejlesztése a közművelődési intézmények, a könyvtárak és a
múzeumok fejlesztéseit foglalja magába. A gyermek és ifjúsági szolgáltatások fejlesztése egyaránt szolgálja a
tanulók és az intézményi, szakmai háttér érdekeit. A non-profit és civil tevékenység fejlesztése jelenleg a
megyeszékhelyre összpontosul.
A közlekedési és közbiztonsági fejlesztések, valamint a tűzoltóságok, a katasztrófavédelmi és tűzoltó
szervezetek infrastrukturális, logisztikai, technológiai és informatikai fejlesztése terén a 2013-ig terjedő
időszakban elsősorban tervezett fejlesztésekről beszélhetünk. Alkotmányos alapelv, hogy valamennyi
állampolgár azonos szintű biztonságot élvezzen. A gazdasági válság negatív hatásai következtében kiéleződő
korábbi társadalmi feszültségek, a baleseti és közbiztonsági statisztikák mutatói, a növekvő lakossági elvárások,
a szakmai és civil kezdeményezések, az önkormányzati törekvések az élet-, a vagyon-, és a balesetbiztonság
megerősítését igényik.
A megyében a hivatásos és a köztestületi tűzoltóságoknak, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületeknek komoly
műszaki-technikai, informatikai és elhelyezési feltételeknek kell folyamatosan megfelelniük. A 2010-2013-as
időszakban ezen feltételek folyamatos biztosítása és fejlesztése, a Tiszafüredi Tűzoltósági Informatikai
Továbbképző Központ fejlesztése, a megye több településén védelmi központok kiépítése és fejlesztése, a JászNagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség
működési feltételeinek javítása, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
fűtéskorszerűsítése, korszerű ügyeleti szolgálat kialakítása tervezett. A tűz- és katasztrófavédelem területén
folyamatosan szükség van a humán erőforrás fejlesztésére, szakmai tanfolyamokra, köztük idegen nyelvi
oktatásra is, valamint a lakosság, és ezen belül az ifjúság tűz- és katasztrófavédelmi nevelésére, felkészítésére.
A polgárőr mozgalom a rendőrség legaktívabb és legeredményesebb segítője, a polgárőr egyesületek műszakitechnikai háttere folyamatos fejlesztésre szorul.
A térfigyelő rendszerek fontos szerepet játszanak a közterületek rendjének javításában, a közterületi bűnözés
visszaszorításában, az állampolgárok biztonságérzetének erősödésében. A közlekedési jelzőlámpák fejlesztése,
kiépítése a közlekedési balesetek, a szabálysértések megelőzése érdekében kiemelten fontos.

IV.1. Egészségügyi fejlesztések
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúra-fejlesztés
a
fekvőbeteg-ellátásban
Sürgősségi ellátás fejlesztése
Foglalkoztatottság növelése az
egészségügyben
Preventív és egészségmegőrző
programok megvalósítása

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Karcag, Szolnok

2011-2013

6.856

Szolnok
Szolnok

2011-2013
2010-2013

565
13

Nagyiván, Örményes,
Szelevény, Tiszaderzs,
Tiszagyenda, Tiszakürt,
Tiszaörs, Tiszasas,
Tiszasüly, Szászberek

2010-2011

9
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Források

TIOP

TIOP
TÁMOP
Egyéb
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Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúra-fejlesztés
a
fekvőbeteg-ellátásban
Korszerű regionális onkológiai
hálózat kialakítása
Pszichiátriai
és
addiktológiai
fekvőbeteg rehabilitációs ellátás
fejlesztése
Rehabilitációs
szolgáltatások
fejlesztése
Mentőszolgálat fejlesztése

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Jászberény, Mezőtúr

2011-2013

2.250

TIOP

Szolnok

2011-2013

185

TIOP

Szolnok

2011-2013

987

ÉAOP

Jászberény, Mezőtúr,
Szolnok
A megye érintett
települései

2011-2013

1.855

ÉAOP

2011-2013

800

IV.1. Egészségügyi fejlesztések ÖSSZESEN

13.520

IV.2. Képzés, szakképzés és feltételrendszerének fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Képzéssel kombinált munkahelyteremtés- és megőrzés
Nagyvállalkozások
munkaerőfejlesztése
képzési
program
keretében
Kompetencia-alapú
oktatás,
egyenlő hozzáférés fejlesztése
innovatív intézményekben

Pedagógusok képzése

Szociális szakemberek képzése
Informatikai infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményekben

Középiskolák és kollégiumok
felújítása, építése, fejlesztése

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Jászapáti, Jászberény,
Jásztelek, Kunhegyes,
Mezőtúr, Szolnok
Jászberény,
Törökszentmiklós

2010-2013

217

TÁMOP

2010-2013

173

TÁMOP

Abádszalók, Besenyszög,
Jászárokszállás, Jászkisér,
Kengyel, Kisújszállás,
Kőtelek, Kunhegyes,
Martfű, Mezőtúr, Szolnok,
Tiszabura, Tiszafüred,
Tószeg, Törökszentmiklós,
Újszász, Zagyvarékas
Cibakháza, Fegyvernek,
Jászalsószentgyörgy,
Jászapáti, Jászkisér,
Jászberény, Karcag,
Kisújszállás, Kunszentmárton, Szajol, Szolnok,
Tiszaföldvár, Tiszafüred,
Törökszentmiklós, Újszász
Szolnok,
Törökszentmiklós
Jászárokszállás, Jászkisér,
Kengyel, Kisújszállás,
Kunhegyes, Mezőtúr,
Szolnok, Tiszafüred,
Tiszagyenda, Tószeg,
Törökszentmiklós,
Újszász, Zagyvarékas
Tiszafüred

2010-2013

1.250

TÁMOP

2010-2013

400

TÁMOP

2010-2013

53

TÁMOP

2010-2013

269

TIOP

2011-2013

295

ÉAOP
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Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

Középiskolák és kollégiumok
felújítása, építése, fejlesztése

Jászberény, Kenderes,
Kisújszállás, Kunhegyes,
Kunszentmárton, Martfű,
Mezőtúr, Szolnok,
Tiszaföldvár-Homok,
Törökszentmiklós,
Túrkeve
Szolnok, Túrkeve,
Jászberény, Jászapáti,
Újszász, Törökszentmiklós, Martfű, Kunszentmárton, Mezőtúr, Kenderes,
Fegyvernek, Kisújszállás,
Karcag, Kunhegyes,
Jászárokszállás

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

2011-2013

7.419

TIOP,
ÉAOP,
KEOP

2011-2013

1.650

TIOP,
ÉAOP

IV.2. Képzés, szakképzés és feltételrendszerének fejlesztése ÖSSZESEN

11.726

Térségi integrált szakképző központok tevékenységének fejlesztése

IV.3. Felsőoktatás fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Hallgatói
és
intézményi
szolgáltatások fejlesztése

Település
(megvalósítás helye)

Szolnok, Jászberény

Megvalósítás,
év

2010-2013

Összköltség,
millió Ft

534

Források

TÁMOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Szolnoki Főiskola és Szent István
Egyetem Bölcsészeti Kara közötti
együttműködés fejlesztése

Település
(megvalósítás helye)

Jászberény

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

2013

200

IV.3. Felsőoktatás fejlesztése ÖSSZESEN

734

Források

TÁMOP,
ÉAOP

IV.4. A romák társadalmi integrációjának előmozdítása
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Roma
integráció
elősegítése
mentori hálózat létrehozásával és
fejlesztésével

Település
(megvalósítás helye)

Jászberény

Megvalósítás,
év

2010-2013

Összköltség,
millió Ft

64

Források

TÁMOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Érdekérvényesítés és jogegyenlőség elősegítése
A roma közösségek életminőségének javítása

Település
(megvalósítás helye)

A megye érintett
települései
A megye érintett
települései
33

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

2011-2013

126

2011-2013

702

Források

Hazai és
Európai Uniós
Hazai és
Európai Uniós
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Oktatás, nevelés, képzés

A megye érintett
települései
A megye érintett
települései
A megye érintett
települései
Nagykörű, Túrkeve

2011-2013

639

2011-2013

812

2011-2013

38

2011-2013

55

IV.4. A romák társadalmi integrációjának előmozdítása ÖSSZESEN

2.436

Munkaerő-piaci versenyképességének fokozása
Hagyományőrző,
kulturális
rendezvények
Intézményfejlesztés

Hazai és
Európai Uniós
Hazai és
Európai Uniós
Hazai és
Európai Uniós
Hazai és
Európai Uniós

IV.5. Szociális szolgáltatások és intézmények fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

Szociális szolgáltatások fejlesztése

Kunhegyes, Rákóczifalva,
Szolnok

Megvalósítás,
év

2010-2013

Összköltség,
millió Ft

224

Források

TÁMOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Szociális intézmények kiváltása
Szociális intézmények felújítása

Település
(megvalósítás helye)

Újszász
Jászapáti, Karcag,
Kisújszállás,
Törökszentmiklós

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

2011-2013
2011-2013

1.500
2.910

IV.5. Szociális szolgáltatások és intézmények ÖSSZESEN

4.634

Források

TIOP
TIOP

IV.6. Művelődési és kulturális szolgáltatások fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

Közművelődési
intézmények
fejlesztése
Könyvtárak fejlesztése

Szolnok, Kiszújszállás,
Martfű, Törökszentmiklós
Szolnok, Jászberény,
Kisújszállás, Mezőtúr,
Törökszentmiklós
Tiszaföldvár, Kisújszállás,
Túrkeve, Szolnok,
Besenyszög,
Kunszentmárton
Szolnok

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

2010-2013

380

2010-2013

567

2010-2013

174

2010-2013

1.716

IV.6. Művelődési és kulturális szolgáltatások fejlesztése ÖSSZESEN

2.837

Múzeumok fejlesztése

„Agóra Terminál, a 21. század új
fénye Szolnokon” c. projekt
megvalósítása

34

Források

TÁMOP,
ÉAOP
TÁMOP,
TIOP
TÁMOP,
TIOP

TIOP
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IV.7. Gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

Tanulói szolgáltatások fejlesztése

Megvalósítás,
év

Források

2010-2013

344

TÁMOP

2010-2013

138

TÁMOP

IV.7. Gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatások ÖSSZESEN

482

Intézményi,
szakmai
módszertani háttér fejlesztése

és

Szolnok, Nagykörű,
Törökszentmiklós, Karcag,
Jászberény, Kisújszállás
Jánoshida, Kisújszállás,
Szolnok

Összköltség,
millió Ft

IV.8. Nonprofit és civil tevékenység fejlesztése
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Nonprofit tevékenység fejlesztése
Civil tevékenység fejlesztése

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Szolnok
Szolnok

Összköltség,
millió Ft

2010-2013
2010-2013

62
74

IV.8. Nonprofit és civil tevékenység fejlesztése ÖSSZESEN

136

Források

TÁMOP
TÁMOP

IV.9. Közlekedési, közbiztonsági és katasztrófavédelmi fejlesztések
Folyamatban lévő fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Forgalomirányító
telepítése

jelzőlámpák

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Kisújszállás, Kenderes

2010

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

42

Források

ÉAOP

Tervezett fejlesztések
Tevékenység
megnevezése

Összköltség,
millió Ft

Források

A
tűzoltó
szakmai
kör
szervezeteinek
infrastrukturális,
technológiai, kommunikációs és
informatikai fejlesztése, a szakmai
szövetségek működési feltételeinek
javítása,
valamint
lakosságfelkészítést segítő és az ifjúság
nevelését szolgáló kiadványok
készítése

J-Nk-Szolnok megye
területe

2010-2013

310

ÉAOP,
KEOP,
Hazai forrás

Védelmi központok kiépítése és
fejlesztése

Jászárokszállás, Jászkisér,
Kisújszállás, Kunhegyes,
Kőtelek, Tiszaföldvár,
Törökszentmiklós
Szolnok, Jászberény,
Karcag, Kunszentmárton

2010-2013

980

ÉAOP,
Hazai forrás

2010-2013

50

Hazai forrás

Tűz- és katasztrófavédelmi humánerőforrás
fejlesztése,
szakmai
tanfolyamok, képzések

35
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Térfigyelő rendszerek kiépítése,
bővítése, fejlesztése

2010-2013

239

ÉAOP,
Hazai forrás

2010-2013

34

ÚMVP,
ÉAOP,
Hazai forrás

IV.9. Közlekedési, közbiztonsági, katasztrófavédelmi fejlesztések ÖSSZESEN

1.655

IV. alprogram MINDÖSSZESEN

38.160

Polgárőr egyesületek működési feltételeinek javítása

Jánoshida, Jászapáti,
Jászberény, Kunmadaras,
Szolnok, Újszász,
Zagyvarékas, Mezőtúr
Alatyán, Jászdózsa,
Jászboldogháza, Jánoshida,
Nagykörű, Szolnok
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V.
Kistérségi fejlesztések
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program 2007-2013. időszakra szóló változata az
egyes kistérségi alprogramokat kistérségenként külön-külön kezelte, ahol minden egyes kistérségi alprogram
részletesen tartalmazta az egyes önkormányzatok vonatkozó fejlesztési elképzeléseit. Az egyes alprogramokhoz
kapcsolódó szöveges ismertető részekben bemutatásra kerültek azon prioritások és indoklások, amelyek
alátámasztják az adott fejlesztési elképzelések szükségességét.
A program megújítása irányadó szempont volt, hogy az egyes kistérségekre vonatkozóan korábban részletesen
bemutatott alprogramok közül azok jelenjenek meg, amelyek továbbra is fő prioritást képeznek az
önkormányzatok fejlesztési elképzelései között, valamint reális lehetőség van arra, hogy ezen fejlesztéseket a
stratégiai program által tárgyalt időszak végéig megvalósítsák. Ezen rendezőelv mellett szólt az a tény is, hogy a
programozási időszak alatt a pályázati kiírások megjelenése nagyban meghatározta az önkormányzatok azon
fejlesztési lehetőségeit, amelyekhez vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni, így szinte ugyanazok az
alprogramok ismétlődnek minden egyes kistérségnél.
Ezen alprogramok táblázatos formában jelennek meg a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Az egyes összesítő
táblázatokban szereplő adatok alapját a kistérségektől begyűjtött információk képzik, amely adatgyűjtés
folyamán fontos szempont volt a 2010-ig megvalósult projektek, valamint az e dátum után tervezésre, illetve
megvalósításra kerülő projektjeik elkülönítése. Azonban az egyes pályázati programok elhúzódó bírálati
periódusai, valamint a támogatást nyert projektek megvalósításának nehézségei miatt éles határvonalat nem
lehetett húzni, ezért a táblázatok tartalmazhatnak olyan fejlesztéseket, amelyeknek a megvalósítása jelenleg is
folyamatban van.
A kistérségektől beérkezett adatok feldolgozása során fontos szempont volt, hogy a megyei szintű
alprogramokhoz konkrétan kapcsolódó fejlesztési elképzelések kerüljenek kigyűjtésre, és a vonatkozó megyei
fejezethez legyenek besorolva, a többi projektet pedig a kistérségi résznél szerepeljen ebben a fejezetben. Ez
szintén a könnyebb áttekinthetőség érdekében történt, továbbá ennek köszönhetően nincs átfedés a megyei és
kistérségi szintű programok között.
A megye kistérségei az elmúlt évek negatív gazdasági tendenciái ellenére is igyekeztek a felzárkózás útjára
lépni, kihasználva az európai uniós és hazai támogatási rendszerek által nyújtott lehetőségeket. A Szolnoki és a
Jászsági kistérség gazdasági mutatói szerint is kiemelkedik a többi kistérség közül, mely periférikus térségek
felzárkóztatása érdekében az egyes kistérségi alprogramokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása indokolt. A
legfontosabbak ezek közül az oktatás és képzés fejlesztése; a térségi foglalkoztatás növelése; a térségi
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; a lakókörnyezet fejlesztése; valamint a kommunális és
közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
A legfontosabb feladat továbbra is a fenntartható gazdasági-társadalmi fejlődés megteremtése, illetve a területi
egyenlőtlenségek felszámolása. A fejlesztéseket a kistérségek és a megye sajátos előnyeire alapozva kell
végrehajtani, amelyek közül a legfontosabbak lehetnek: a megye elhelyezkedése, természeti kincsei (főként a
termőföld és a termálvíz, megújuló energiaforrások), valamint a megfelelő oktatási hálózat és munkaerő-piaci
háttér. A kistérségek népességmegtartó ereje a gazdasági erejétől, annak súlyától függ, a kistérségeknek tehát
elsődlegesen a munkahelyteremtésre kell helyezni a hangsúlyt, szorosan bevonva ebbe a folyamatba az
önkormányzatokat és a vállalkozásokat is egyaránt.
A megyében elhelyezkedő 7 kistérség közül a Tiszafüredi kistérség a ország komplex programmal segítendő 33
leghátrányosabb kistérsége közé tartozik, amelynek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásához külön
programcsomagot dolgoztak ki. Ezen projektcsomag az NFÜ által jóváhagyásra került 2009 júniusában, melynek
köszönhetően mintegy 1,5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás juthat a kistérség felzárkóztatására. A
program megvalósítása a kapcsolódó pályázati kiírások megjelenésétől függően folyamatos.
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Jelen stratégiai program megvalósításának hátralévő idejében még számos olyan fejlesztést is végre kell
hajtaniuk a településeknek, melyek a kötelezően ellátandó feladatok megfelelő színvonalon történő biztosítása
mellett lehetőséget teremtenek arra is, hogy a településeken élők életminősége egyre fokozódjon.
A kistérségi táblázatok alprogramonként összegzik azokat a fejlesztéseket, amelyeket az önkormányzatok az
elkövetkezendő években szeretnének végrehajtani, amelyek megvalósításától pozitív fordulatot remélnek a
településeik életében. Az egyes alprogramoknál szereplő források összege jól szemlélteti, hogy egy-egy kistérség
mely terület(ek)re kívánja helyezni a legfőbb hangsúlyt, illetve melyek azok a területek ahol egyébként is
nagyobb lemaradásaik vannak.
Az alábbi táblázatban az egyes kistérségi alprogramokon belül megjelenő főbb fejlesztési célkitűzések kerületek
összefoglalásra, a táblázatok könnyebb érthetőségének érdekében:
Tevékenység
Kerékpárúthálózat-fejlesztés
Úthálózatfejlesztés
Településrehabilitáció

Kereskedelmi és lakossági szolgáltatások fejlesztése
Egészségügyi ellátás fejlesztése és egészséges
életmód elterjesztése

Szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztése
Lakhatási feltételek megteremtése
Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
Kulturális intézmények infrastrukturális fejlesztése
Közösségi intézmények fejlesztése
Vallási és kegyeleti helyek megújítása

Célterületek
Bel- és külterületi kerékpárút hálózatok fejlesztése.
Bel- és külterületi úthálózatok fejlesztése.
A települések jellegzetes épületeinek, tereinek,
utcáinak felújítása.
A településközpontok felújítása.
Új
lakóterületek
kialakítása,
infrastruktúra
kiépítésével.
Parkok, játszóterek építése, felújítása.
Közintézmények külső- és belső felújítása.
Helyi piacok fejlesztése, piacterek korszerűsítése,
elárusítóhelyek kialakítása.
Egészségházak felújítása, korszerűsítése.
Sportöltözők, sportcsarnokok felújítása.
Strandfürdő-fejlesztések.
Orvosi rendelők korszerűsítése, orvosi szolgálati
lakások kialakítása.
Idősek otthona korszerűsítése.
Családsegítő központok kialakítása.
Bölcsődék építése, felújítása, korszerűsítése.
Lakóparkok kialakítása.
Üdülőtelkek kialakítása.
Bérlakások építése.
Oktatási intézmények külső- és belső felújítása.
A korszerű oktatás feltételeinek megteremtése
eszközfejlesztésekkel.
Művelődési
házak,
könyvtárak
felújítása,
korszerűsítése.
Közösségi ház, szolgáltató ház építése.
Ifjúsági ház kialakítása.
Templomok felújítása.
Ravatalozók felújítása, korszerűsítése.

Roma képzési és foglalkoztatási program
Romák helyzetének átfogó javítása
Intézmények energiaracionalizálása
Közmunka program
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V.1. Jászberényi kistérség
Tevékenység
megnevezése

Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
belterületi kerékpárutak
Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
külterületi kerékpárutak
Úthálózatfejlesztés:
belterületi utak

Úthálózatfejlesztés:
külterületi utak

Úthálózatfejlesztés:
körforgalom
Településrehabilitáció

Kereskedelmi és lakossági
szolgáltatások fejlesztése:
piactérfejlesztés
Egészségügyi ellátás fejlesztése és
egészséges életmód elterjesztése:
sportöltöző felújítása, egészségház
felújítása, strandfürdő fejlesztése,
tanuszoda építése

Szociális és gyermekjóléti
ellátások fejlesztése:
idősek otthona rekonstrukciója
Szociális és gyermekjóléti
ellátások fejlesztése:
bölcsöde építése
Lakhatási feltételek megteremtése:
rendőr lakópark építése, lakópark
építése, üdülőtelkek kialakítása

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Jászárokszállás, Jászágó,
Jászapáti, Jászjákóhalma,
Jászberény
Jánoshida, Jászdózsa,
Jászapáti, Jászberény
Alattyán, Jánoshida, Jászszentandrás, Jászárokszállás, Jászboldogháza,
Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru,
Jászkisér, Jászladány,
Jásztelek, Jászágó,
Jászalsószentgyörgy,
Jászapáti, Jászjákóhalma,
Jászivány, Pusztamonostor, Jászberény
Jászszentandrás,
Jánoshida, Jászárokszállás,
Jászboldogháza, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jászfényszaru
Jászszentandrás,
Jászladány, Jászberény
Alattyán, Jánoshida,
Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászkisér, Jászladány, Jásztelek, Jászapáti, Jászjákóhalma, Jászivány, Pusztamonostor,
Jászberény,
Jászszentandrás, Jánoshida, Jászdózsa, Jászkisér,
Jászladány, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti
Jászszentandrás,
Jánoshida, Jászárokszállás,
Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru,
Jászkisér, Jászladány,
Jászapáti, Jászjákóhalma,
Pusztamonostor,
Jászberény
Jászárokszállás, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jászfényszaru, Jászkisér,
Jászladány, Jászalsószentgyörgy, Jászberény,
Jászkisér, Jászladány,
Jászapáti, Jászfényszaru,

2010-2013

905

ÉAOP,
KÖZOP

2010-2013

1.824

2010-2013

3.155

ÉAOP,
KÖZOP
ÉAOP,
KÖZOP

2010-2013

3.000

ÉAOP,
KÖZOP

2010-2013

474

2010-2013

8.188

ÉAOP,
KÖZOP
ÉAOP,
ÚMVP

2010-2013

319

ÉAOP,
ÚMVP

2010-2013

2.140

ÉAOP,
ÚMVP

2010-2013

1.896

ÉAOP,
TIOP

2010-2012

318

ÉAOP

Jánoshida, Jászfényszaru,
Jászdózsa

2012-2013

1.400

ÉAOP
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Közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése

Roma képzési és foglalkoztatási
program
Kulturális intézmények
infrastrukturális fejlesztése:
művelődési ház, könyvtár, faluház
rekonstrukciója

Közösségi intézmények fejlesztése:
integrált közösségi szolgáltató tér
kialakítása,
ifjúsági
házak
rekonstrukciója
Vallási és kegyeleti helyek
megújítása:
templom felújítása
Vallási és kegyeleti helyek
megújítása:
ravatalozó felújítása
Egyéb:
rendezvények, esélyteremtő program megvalósítása óvodában

Alattyán, Jánoshida,
Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászkisér, Jászladány, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti,
Jászjákóhalma, Pusztamonostor, Jászberény
Jászberény

2010-2013

6.236

2012

150

Alattyán, Jászszentandrás,
Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jászkisér, Jászladány,
Jásztelek, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászjákóhalma, Jászivány, Pusztamonostor, Jászberény
Jászjákóhalma, Jászkisér,
Jászdózsa, Jászladány,

2010-2013

4.192

2010-2013

295

LEADER,
ÉAOP,
ÚMVP

Alattyán, Jánoshida,
Jászladány, Jászágó,
Jászalsószentgyörgy,
Jászberény
Jászboldogháza, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jásztelek, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti
Jánoshida, Jászdózsa,
Jászfényszaru, Jászladány,
Jászágó, Jászberény

2010-2013

391

ÚMVP

2010-2013

313

ÚMVP

2010-2012

868

ÉAOP,
ÚMVP,
TÁMOP

V.1. Jászberényi kistérség ÖSSZESEN

36.064

40

ÉAOP,
TIOP

TÁMOP
ÉAOP,
ÚMVP
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V.2. Karcagi kistérség
Tevékenység
megnevezése

Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
külterületi kerékpárutak
Úthálózatfejlesztés:
belterületi utak, körforgalom
Településrehabilitáció

Kereskedelmi és lakossági
szolgáltatások fejlesztése:
piaccsarnok, buszpályaudvar kialakítása
Egészségügyi ellátás fejlesztése és
egészséges életmód elterjesztése:
sporcsarnok építése
Szociális és gyermekjóléti
ellátások fejlesztése:
szociális otthon, idősek otthona
építése, rekonstrukciója
Közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése:
óvoda, iskola felújítása
Kulturális intézmények
infrastrukturális fejlesztése:
művelődési ház felújítása
Vallási és kegyeleti helyek
megújítása:
temető
bővítése,
parkolók
kialakítása

Település
(megvalósítás helye)

Kisújszállás, Kenderes,
Bánhalma, Karcag,
Berekfürdő, Kunmadaras
Berekfürdő, Kisújszállás,
Karcag, Kunmadaras
Berekfürdő, Kisújszállás,
Kunmadaras, Kenderes,
Karcag, Kenderes, Abádszalók, Kunhegyes, Nagyiván, Tiszabura, Tisafüred,
Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszőlős, Tomajmonostora
Kunmadaras

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

2013

963

KÖZOP,
ÉAOP

2010-2011

631

2010-2012

1.732

KÖZOP,
ÉAOP
ÉAOP,
ÚMVP

2010-2012

403

ÉAOP,
ÚMVP

2013

445

Kenderes, Karcag,
Kunmadaras

2011-2013

901

ÉAOP,
ÚMVP,
TÁMOP
ÉAOP,
TIOP

Kunmadaras, Kenderes,
Karcag

2011-2012

582

ÉAOP,
TIOP

2012

30

ÉAOP

2011-2012

30

ÚMVP

V.2. Karcagi kistérség ÖSSZESEN

5.717

Kunmadaras, Kisújszállás

Kenderes

Kunmadaras
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V.3. Kunszentmártoni kistérség
Tevékenység
megnevezése

Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
belterületi kerékpárutak
Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
külterületi kerékpárutak
Úthálózatfejlesztés:
belterületi utak

Úthálózatfejlesztés:
külterületi utak
Településrehabilitáció

Kereskedelmi és lakossági
szolgáltatások fejlesztése
Egészségügyi ellátás fejlesztése és
egészséges életmód elterjesztése:
orvosi rendelő rekonstrukciója,
sportpályán öltöző kialakítása
Szociális és gyermekjóléti
ellátások fejlesztése:
idősek otthona rekonstrukciója,
gondozási központ felújítása
Szociális és gyermekjóléti
ellátások fejlesztése:
bölcsöde fejlesztése
Közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése

Kulturális intézmények
infrastrukturális fejlesztése
Vallási és kegyeleti helyek
megújítása:
ravatalozó rekonstrukciója,
templom felújítása
Közmunka program

Egyéb:
rendezvények, oktatás

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Kunszentmárton,
Tiszaföldvár
Cserkeszőlő, Öcsöd

2010-2012

351

2011-2013

525

Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton,
Nagyrév, Szelevény,
Tiszaföldvár, Tiszakürt,
Tiszainoka, Öcsöd
Cserkeszőlő, Szelevény,
Tiszakürt
Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Tiszakürt,
Tiszasas, Tiszaföldvár,
Öcsöd
Tiszakürt, Nagyrév, Szelevény, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Tiszaföldvár
Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Szelevény,
Tiszaföldvár, Tiszainoka,
Öcsöd
Nagyrév, Szelevény,
Tiszainoka, Öcsöd

2010-2013

1.471

2010-2013

785

ÉAOP

2010-2013

1.217

ÉAOP,
ÚMVP

2010-2013

694

ÚMVP

2010-2013

1.380

ÉAOP,
ÚMVP

2010-2013

185

ÉAOP,
TIOP

2010

74

ÉAOP,
TIOP

Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton,
Szelevény, Tiszainoka,
Tiszakürt, Tiszasas,
Tiszaföldvár, Öcsöd
Cserkeszőlő, Csépa,
Nagyrév, Szelevény,
Tiszainoka, Tiszaföldvár
Csépa, Kunszentmárton,
Szelevény, Tiszakürt,
Tiszainoka

2010-2013

1.119

ÉAOP,
TIOP

2010-2013

86

ÉAOP

2010-2011

120

ÚMVP

Cibakháza, Kunszentmárton, Szelevény,
Tiszasas, Cserkeszőlő,
Csépa, Nagyrév, Öcsöd,
Tiszainoka, Tiszasas,
Kunszentmárton, Nagyrév,
Szelevény

2010

58

2010-2013

263

V.3. Kunszentmártoni kistérség ÖSSZESEN

8.328

Cserkeszőlő,
Kunszentmárton
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ÉAOP,
KÖZOP
ÉAOP
KÖZOP,
ÉAOP

Hazai forrás
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V.4. Mezőtúri kistérség
Tevékenység
megnevezése

Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
belterületi kerékpárutak
Úthálózatfejlesztés:
belterületi utak
Úthálózatfejlesztés:
külterületi utak
Településrehabilitáció
Kereskedelmi és lakossági
szolgáltatások fejlesztése:
piactér kialakítása
Egészségügyi ellátás fejlesztése és
egészséges életmód elterjesztése:
orvosi
rendelő
felújítása,
tornaterem építése, városi kórház
korszerűsítése, sportelep fejlesztése
Szociális és gyermekjóléti
ellátások fejlesztése
Közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése
Kulturális intézmények
infrastrukturális fejlesztése
Közösségi intézmények fejlesztése
Vallási és kegyeleti helyek
megújítása:
ravatalozó építése

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Túrkeve, Mezőtúr

2011-2012

500

Túrkeve, Mesterszállás,
Mezőtúr
Kétpó, Mezőtúr

2010-2011

750

2011

211

Túrkeve, Mesterszállás,
Kétpó, Mezőhék, Mezőtúr
Mezőhék, Túrkeve

2010-2011

430

2010

66

Kétpó, Túrkeve, Mezőtúr

2010-2012

962

ÉAOP,
ÚMVP

Mezőhék, Kétpó,
Mesterszállás, Túrkeve
Túrkeve, Mezőtúr

2010-2011

2.596

2010

1.016

Túrkeve, Mezőtúr

2010-2013

331

ÉAOP,
TIOP
ÉAOP,
TIOP
ÉAOP

Mesterszállás, Túrkeve

2010-2011

150

2011

63

V.4. Mezőtúr kistérség ÖSSZESEN

7.075

Túrkeve
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KÖZOP,
ÉAOP
KÖZOP,
ÉAOP
ÉAOP
ÉAOP,
ÚMVP
ÚMVP

ÉAOP,
ÚMVP
ÚMVP

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program (2010-2013)

V.5. Szolnoki kistérség
Tevékenység
megnevezése

Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
belterületi kerékpárutak
Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
külterületi kerékpárutak
Úthálózatfejlesztés:
belterületi utak

Úthálózatfejlesztés:
külterületi utak
Településrehabilitáció

Kereskedelmi és lakossági
szolgáltatások fejlesztése:
piactér
rekonstrukciója,
piaccsarnok építése
Egészségügyi ellátás fejlesztése és
egészséges életmód elterjesztése:
orvosi
rendelő
felújítása,
tornaterem építése, sportcsarnok
építése, egészségügyi centrum
kialakítása
Szociális és gyermekjóléti
ellátások fejlesztése:
szociális
otthonok,
bölcsödék
rekonstrukciója
Lakhatási feltételek megteremtése:
bérlakások építése, fecskeház,
üdülő és lakótelkek kialakítása
Közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése

Kulturális intézmények
infrastrukturális fejlesztése:
művelődési ház rekonstrukciója,
könyvtárfejlesztés
Közösségi intézmények fejlesztése

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Besenyszög, Szolnok,
Újszász, Nagykörű
Besenyszög, Martfű,
Rákóczifalva, Tószeg,
Újszász
Szolnok, Besenyszög,
Csataszög, Martfű,
Nagykörű, Rákóczifalva,
Tószeg, Újszász, Vezseny,
Zagyvarékas, Hunyadfalva, Tiszasüly,
Tiszavárkony, Szajol
Nagykörű, Tiszajenő

2010-2013

250

2010-2013

926

2010-2013

5.896

KÖZOP,
ÉAOP

2010-2012

140

Szolnok, Besenyszög,
Csataszög, Nagykörű,
Rákóczifalva, Tiszajenő,
Tószeg, Újszász, Vezseny,
Zagyvarékas, Hunyadfalva, Tiszasüly
Besenyszög, Csataszög,
Rákóczifalva, Újszász,
Tiszavárkony, Nagykörű

2010-2013

12.576

KÖZOP,
ÉAOP
ÉAOP,
ÚMVP

2010-2013

314

ÚMVP

Szolnok, Besenyszög,
Csataszög, Martfű,
Nagykörű, Rákóczifalva,
Tiszajenő, Tószeg,
Újszász, Zagyvarékas,
Tiszasüly
Szolnok, Besenyszög,
Csataszög, Nagykörű,
Rákóczifalva, Újszász,
Zagyvarékas, Hunyadfalva, Tiszavárkony
Besenyszög, Nagykörű,
Rákóczifalva, Újszász,
Vezseny, Szolnok
Szolnok, Kőtelek, Nagykörű, Besenyszög, Martfű,
Rákóczifalva, Tiszajenő,
Tószeg, Újszász, Vezseny,
Zagyvarékas, Tiszasüly,
Nagykörű, Szajol
Szolnok, Besenyszög,
Nagykörű, Rákóczifalva,
Újszász, Szolnok

2010-2013

6.514

ÉAOP,
ÚMVP

2010-2013

7.248

ÉAOP,
TIOP

2011-2013

960

2010-2013

10.983

ÉAOP,
TIOP

2010-2013

1.142

ÉAOP

Besenyszög, Csataszög,
Martfű, Rákóczifalva,
Tiszajenő, Újszász,
Vezseny, Hunyadfalva,
Rákócziújfalu, Tiszavárkony, Nagykörű,
Zagyvarékas, Szajol

2010-2013

1.068

ÉAOP,
ÚMVP
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KÖZOP,
ÉAOP
KÖZOP,
ÉAOP

Hazai forrás
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Vallási és kegyeleti helyek
megújítása
Közmunka program
Egyéb:
civil szervezetek támogatása, zajés levegőszennyezettség elleni
védelem biztosítása, gördeszka
pálya
kialakítása,
kubikgödör
haznosítási program, játszóterek
felújítása, szabadidőpark létrehozása

Besenyszög, Csataszög,
Nagykörű, Rákóczifalva,
Újszász, Zagyvarékas,
Tiszasüly, Szolnok
Szolnok
Szolnok, Martfű,
Nagykörű, Tószeg,
Vezseny, Zagyvarékas,
Szajol, Besenyszög

2010-2013

1.030

ÚMVP

2010
2010-2013

15
4.383

Hazai forrás
ÉAOP,
GOP,
ÚMVP,
TÁMOP

V.5. Szolnoki kistérség ÖSSZESEN

53.445
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V.6. Tiszafüredi kistérség
Tevékenység
megnevezése

Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
belterületi kerékpárutak
Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
külterületi kerékpárutak
Úthálózatfejlesztés:
belterületi utak

Úthálózatfejlesztés:
külterületi utak
Településrehabilitáció

Kereskedelmi és lakossági
szolgáltatások fejlesztése:
piactér kialakítása
Egészségügyi ellátás fejlesztése és
egészséges életmód elterjesztése:
orvosi rendelők rekonstrukciója
Egészségügyi ellátás fejlesztése és
egészséges életmód elterjesztése:
egészséges életmódra nevelés
rendezvény

Szociális és gyermekjóléti
ellátások fejlesztése:
szociális otthonok fejlesztése
Lakhatási feltételek megteremtése:
önkormányzati bérlakások kialakítása
Közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése
Kulturális intézmények
infrastrukturális fejlesztése:
faluház kialakítása
Közösségi intézmények fejlesztése
Vallási és kegyeleti helyek
megújítása:
temető infrastrukturújának fejlesztése
Egyéb:
rendezvények,
felnőttképzési
központ kialakítása, telephely
kialakítása,
„szakmát
felnőttkorban” program megvalósítása

Település
(megvalósítás helye)

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Abádszalók, Kunhegyes

2010-2011

234

Abádszalók, Tiszaörs

2011-2013

180

Abádszalók, Kunhegyes,
Nagyiván, Tiszaigar,
Tiszaörs, Tomajmonostora,
Tiszaszőlős, Tiszafüred,
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős

2010-2013

489

2013

180

Abádszalók, Kunhegyes,
Nagyiván, Tiszaroff,
Tiszaörs, Tiszaszőlős,
Tiszafüred
Tiszaszőlős

2010-2013

3.008

2011

10

ÚMVP

Tiszaörs, Nagyiván,
Tiszaroff

2010-2012

158

ÉAOP,
ÚMVP

Abádszalók, Kunhegyes,
Nagyiván, Tiszaderzs,
Tiszafüred, Tiszagyenda,
Tiszaigar, Tiszaörs,
Tiszaroff, Tiszaszentimre,
Tiszaszőlős,
Tomajmonostora
Abádszalók, Tiszaörs,
Kunhegyes, Tiszafüred,
Nagyiván, Tiszaszőlős
Tiszaörs

2010-2012

153

ÚMVP

2010-2013

585

ÉAOP,
TIOP

2013

200

Hazai forrás

Abádszalók, Kunhegyes,
Nagyiván, Tiszaszentimre,
Tiszafüred, Tiszaszőlős,
Tiszaroff, Tiszagyenda
Tiszaörs, Tomajmonostora

2010-2011

678

ÉAOP,
TIOP

2012

50

ÉAOP,
TIOP

Nagyiván, Tiszaszentimre,
Tiszaörs
Tiszaörs, Tiszaszőlős,
Nagyiván

2010-2013

80

2011

69

ÉAOP,
ÚMVP
ÚMVP

Kunhegyes, Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszafüred

2010-2011

258

V.6. Tiszafüredi kistérség ÖSSZESEN

6.332
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KÖZOP,
ÉAOP
KÖZOP,
ÉAOP
KÖZOP,
ÉAOP

KÖZOP,
ÉAOP
ÉAOP,
ÚMVP

ÉAOP,
ÚMVP,
GOP,
TÁMOP
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V.7. Törökszentmiklósi kistérség
Tevékenység
megnevezése

Település
(megvalósítás helye)

Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
belterületi kerékpárutak
Kerékpárúthálózat-fejlesztés:
külterületi kerékpárutak
Úthálózatfejlesztés:
belterületi utak

Megvalósítás,
év

Összköltség,
millió Ft

Források

Törökszentmiklós

2010-2011

360

Törökszentmiklós,
Tiszatenyő, Fegyvernek
Kuncsorba, Tiszabő,
Örményes, Tiszapüspöki,
Fegyvernek,
Törökszentmiklós
Kengyel, Fegyvernek,
Törökszentmiklós
Kengyel, Kuncsorba,
Örményes, Tiszabő,
Tiszapüspöki, Tiszatenyő,
Fegyvernek,
Törökszentmiklós,
Tiszapüspöki, Fegyvernek

2010-2012

200

2010-2013

981

2010-2013

440

2010-2013

3.052

2010-2013

80

ÚMVP

Kengyel, Örményes,
Tiszapüspöki, Fegyvernek,
Törökszentmiklós
Kengyel, Örményes,
Törökszentmiklós

2010-2013

1.554

ÉAOP,
ÚMVP

2010-2013

1.113

ÉAOP,
TIOP

Örményes, Fegyvernek,
Törökszentmiklós
Kengyel, Tiszabő,
Örményes, Tiszapüspöki,
Tiszatenyő, Fegyvernek,
Törökszentmiklós,
Tiszabő, Örményes,
Tiszapüspöki, Tiszatenyő,
Fegyvernek,
Törökszentmiklós

2010-2013

1.040

Hazai forrás

2010-2013

3.832

ÉAOP,
TIOP

2010-2013

421

ÉAOP,
TIOP

Kengyel, Tiszabő,
Örményes, Tiszapüspöki

2010-2013

122

ÚMVP

Tiszapüspöki, Tiszatenyő,
Fegyvernek

2010-2013

80

ÚMVP

Kengyel, Tiszabő,
Örményes,
Törökszentmiklós
Fegyvernek

2010-2013

500

KEOP

2010-2013

50

Kengyel, Tiszabő,
Törökszentmiklós

2013

430

V.7. Törökszentmiklósi kistérség ÖSSZESEN

14.255

V. Kistérségi fejlesztések MINDÖSSZESEN

131.216

Úthálózatfejlesztés:
külterületi utak
Településrehabilitáció

Kereskedelmi és lakossági
szolgáltatások fejlesztése:
piactér kialakítása
Egészségügyi ellátás fejlesztése és
egészséges életmód elterjesztése
Szociális és gyermekjóléti
ellátások fejlesztése:
idősek otthona fejlesztése
Lakhatási feltételek megteremtése
Közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése:
iskola- és óvodafejlesztések
Kulturális intézmények
infrastrukturális fejlesztése:
integrált közösségi szolgáltató tér
kialakítása, kastélyfelújítás, mozi
rekonstrukciója
Vallási és kegyeleti helyek
megújítása:
temető felújítása
Vallási és kegyeleti helyek
megújítása:
templom felújítása
Intézmények
energiaracionalizálása
Romák helyzetének átfogó
javítása
Egyéb:
gyepmesteri
telep
létesítése,
hévízkút hasznosítása
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KÖZOP,
ÉAOP
KÖZOP,
ÉAOP
KÖZOP,
ÉAOP
KÖZOP,
ÉAOP
ÉAOP,
ÚMVP

Hazai forrás
ÉAOP,
ÚMVP,
KEOP,
TÁMOP
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Alprogramok összefoglaló táblázata
Alprogram megnevezése
I. Közlekedésfejlesztés
I.1. Gyorsforgalmi utak
I.2. Főutak fejlesztése
I.3. Alsóbbrendű utak fejlesztése
I.4. Vasútvonalak fejlesztése
I. alprogram összesen
II. Környezeti biztonság növelése, a környezet állapotának javítása
II.1. Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, árvízvédelem
II.2. Jászsági Térségi Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer előkészítése
II.3. Megyei ivóvízminőség-javító program II. ütemének megvalósítása
II.4. Megyei belvízrendezési program
II.5. Megyei szennyvízekezelési program
II.6. Alternatív és megújuló energia hasznosítása
II.7. Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése
II. alprogram összesen
III. Foglalkoztatási lehetőségek bővítése, gazdaságfejlesztés
III.1. Ipari parkok és ipari területek, logisztikai szolgáltatások, vállalkozások fejlesztése,
munkahelyek teremtése
III.2. Gazdaságfejlesztési intézményrendszer, valamint a kutatás-fejlesztési
és innovációs potenciál fejlesztése
III.3. Egészségturisztikai fejlesztések
III.4. Turisztikai szálláshelyek fogadókapacitás-növelése, minőségjavítása,
vendéglátás fejlesztése
III.5. Turisztikai vonzerők és turisztikai infrastruktúra fejlesztése
III.6. Külterületi infrastruktúra fejlesztése
III.7. Agrártermelési és állattenyésztési feltételek javítása
III. alprogram összesen
IV. Humánerőforrás-fejlesztés
IV.1. Egészségügyi fejlesztések
IV.2. Képzés, szakképzés és feltételrendszerének fejlesztése
IV.3. Felsőoktatás fejlesztése
IV.4. A romák társadalmi integrációjának előmozdítása
IV.5. Szociális szolgáltatások és intézmények fejlesztése
IV.6. Művelődési és kulturális szolgáltatások fejlesztése
IV.7. Gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatások fejlesztések
IV.8. Nonprofit és civil tevékenység fejlesztése
IV.9. Közlekedési, közbiztonsági és katasztrófavédelmi fejlesztések
IV. alprogram összesen
V. Kistérségi fejlesztések
V.1. Jászberényi kistérség
V.2. Karcagi kistérség
V.3. Kunszentmártoni kistérség
V.4. Mezőtúri kistérség
V.5. Szolnoki kistérség
V.6. Tiszafüredi kistérség
V.7. Törökszentmiklósi kistérség
V. alprogram összesen
I. + II. + III. + IV. + V. MINDÖSSZESEN
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Összköltség,
millió Ft
271.160
42.424
11.940
140.214
465.738
62.239
2.000
19.319
21.467
29.236
26.701
8.176
169.138
38.916

14.810
10.736
7.011
11.923
4.214
1.413
89.023
13.520
11.726
734
2.436
4.634
2.837
482
136
1.655
38.160
36.064
5.717
8.328
7.075
53.445
6.332
14.255
131.216
893.275

