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I. A megye társadalmi-gazdasági folyamatai

Összefoglaló:
A térség (megye) helye az országban
(Ország összesen = 100)

%
Terület
Lakónépesség *
Foglalkoztatott **
Regisztrált vállalkozás ***
Beruházások teljesítményértéke
Ipari termelés ****
Építőipari termelés
Épített lakás
Vendégéjszaka

6,0
3,8
3,7
3,1
2,1
4,9
2,6
1,1
2,0

Megjegyzések: * 2016. január 1-jén. ** 2016. IV. negyedévében. *** 2016. december 31-én.
**** A 4 főnél több foglalkoztató vállalkozások telephelyein.

A KSH 2016. I-IV. negyedévi adatai alapján (Fókuszban a megyék – www.ksh.hu) 2016-ban nőtt az
élveszületések száma, csökkent a halálozásoké, így az országoshoz hasonlóan mérséklődött a népesség
természetes fogyása a 2015. évihez képest.
A IV. negyedévben a munkaerőpiaci mutatók az országosnál nagyobb ütemben javultak: a
foglalkoztatás bővült és a munkanélküliség szintje kisebb volt az egy évvel korábbinál. A bruttó
átlagkereset 2016-ban 5,9%-kal haladta meg az előző évit.
A főbb szántóföldi növények 2016. évi hektáronkénti hozamai a búza és a tritikálé kivételével
meghaladták az előző évit. A főbb haszonállatfajok december 1-jei állománya a szarvasmarha
kivételével az egy évvel korábbinál több volt.
Az árutermelő ágak közül az ipar teljesítménye nem érte el az egy évvel korábbit, javarészt a gépipari
termelés szűküléséből adódóan. Visszaesett a megyei székhelyű szervezetek építőipari termelése is. A
beruházások volumene az országosnál nagyobb mértékben csökkent, és a 2015. évinél kevesebb új
lakást adtak át a megyében.
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 2016-ban tovább élénkült, belföldről és külföldről
egyaránt többen érkeztek a megyébe.
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Összehasonlító adatok (megye – ország) 2016. I-IV. negyedév

Megnevezés
Népesség száma, ezer fő
Foglalkoztatási arány, %
Munkanélküliségi ráta, %
Alkalmazásban állók száma, ezer fő
Havi bruttó átlagkereset, Ft
1000 lakosra jutó vállalkozás
Teljesítményérték, millió Ft (beruházás)
Egy lakosra jutó teljesítményérték, ezer Ft
Egy lakosra jutó termelési érték, ezer Ft
Épített lakás
Vendégek száma, ezer
Vendégéjszakák száma, ezer

Jász-Nagykun-Szolnok
376,3
57,3
5,4
94,4
206.772
139
83.535
222,8
3.556,6
114
194,8
549,2

Ország
9.830,5
58,8
4,4
2.977,9
263.171
173
4.027.034
410,3
2.798,0
9.994
11.126,9
27.695,5

Demográfiai helyzet:
Az országos folyamathoz hasonlóan mérséklődött a népesség természetes fogyása.
A megyében 3.700 gyermek született és 5.500 személy hunyt el. Az élveszületések száma 3,6%-kal
nőtt, a halálozásoké 2,8%-kal mérséklődött az előző évhez képest. A természetes fogyás 1.800 fővel
csökkentette a megye lakónépességét, 14%-kal kisebb mértékben, mint 2015-ben. 2016-ban 1.900
házasságkötés volt 7,7%-kal több, mint az előző évben.

Munkerőpiac:
A KSH munkaerő-felmérése alapján 2016. IV. negyedévében a megye 15-74 éves népességének 60,6%a, 172 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. Közülük 162 ezren foglalkoztatottként, 9 ezren
munkanélküliként jelentek meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak száma 4,3%-kal nőtt, míg a
munkanélkülieké 31%-kal csökkent. A változás mértéke mindkét esetben jelentősebb az országosnál.
Az év utolsó negyedévében a 15-74 éves népességen belül 57,3%-ra emelkedett a foglalkoztatottak
aránya, ami 1,5 százalékponttal alacsonyabb volt az országos átlagnál. A gazdaságilag aktív népesség
körében 5,4%-ra mérséklődött a munkanélküliek aránya, a megye munkanélküliségi rátája az országos
átlagnál 1,0 százalékponttal magasabb volt. A gazdaságilag inaktívak közé 112 ezren tartoztak, 4,5%-kal
kevesebben, mint egy évvel korábban.
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2016-ban átlagosan 94 ezren álltak alkalmazásban, 1,5%-kal többen, mint egy évvel korábban.
2015-höz képest a fizikai és a szellemi foglalkozásúak létszáma is az országosnál kisebb mértékben
bővült. Az alkalmazottak 63%-át foglalkoztató versenyszférában 1,1%-kal, a költségvetési szerveknél
1,2%-kal nőtt az állomány. A keresetek egy év alatt az országos átlagnál kisebb mértékben emelkedtek.
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó keresete átlagosan 5,9%-kal 207 ezer forintra, az
adókedvezmények nélküli nettó átlagkeresetük 7,5%-kal 138 ezer forintra nőtt. A keresetek 2016-ban
is jelentősen, 21%-kal voltak alacsonyabbak az országos átlagnál.

A nyilvántartott álláskeresők száma a megyében 2012 óta csökken. A 2016. decemberi zárónapon
15.650 álláskeresőt tartottak nyilván a megyében, 19%-kal kevesebbet, mint az előző év azonos
időpontjában. Az álláskeresők 10%-a pályakezdő volt, számuk 27%-kal alacsonyabb az egy évvel
korábbinál. A pályakezdő álláskeresők 48%-a legfeljebb általános iskolai, 49%-a középfokú
végzettséggel rendelkezett, 28%-uk diplomás volt. A nyilvántartott álláskeresők 59%-a legfeljebb fél
éve, 29%-a több mint egy éve volt munka nélkül. Szociális ellátásban az álláskeresők 30%-a,
álláskeresési járadékban vagy álláskeresési segélyben a 21%-a részesült. Az ellátottak aránya az egy
évvel korábbihoz képest lényegében nem változott. December végén 5.766 betöltetlen álláshelyet
tartottak nyilván, kétszer annyit, mint 2015 végén.

Gazdasági szervezetek:
A megyében 56 ezer gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 0,4%-kal többet, mint egy évvel korábban.
A szervezetek 93%-a vállalkozás volt. Ezek 19%-át társas vállalkozásként, 81%-át önálló vállalkozóként
regisztrálták. Az önálló vállalkozók száma 1,4%-kal növekedett, a társas vállalkozásoké 4,4%-kal
csökkent. A megyei székhelyű társas vállalkozások 68%-át korlátolt felelősségű, 27%-át betéti
társaságok adták, részvénytársaságként 87 szerepelt a nyilvántartásokban. Az előző év azonos
időpontjához képest a korlátolt felelősségű és a betéti társaságok száma mérséklődött, a
részvénytársaságoké bővült. A 42 ezer önálló vállalkozó 44%-a mellék-, 31%-a főfoglalkozásúként, 25%a nyugdíj mellett tevékenykedett. A legtöbb vállalkozás (22 ezer) mezőgazdasági profilú volt.
Főtevékenységük alapján az előbbi mellett az ingatlanügyletek (5,3 ezer), a kereskedelem (5,0 ezer),
illetve a tudományos és műszaki tevékenység (3,7 ezer) nemzetgazdasági ágakban nyilvántartott
vállalkozások volt a legelterjedtebbek.

Beruházás:
2016-ban a megyei székhelyű szervezetek 84 milliárd forintot fordítottak beruházásokra,
összehasonlító áron 34%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A beruházások volumenének
visszaesését elsősorban az ipari fejlesztések 33%-os csökkenése okozta. A mezőgazdaságban
összehasonlító áron 13%-kal többet, a kereskedelemben a 2015. évi 1,6-szeresét fordították
beruházásokra. Az egy évvel korábbihoz képest valamennyi kereskedelmi ágazatban jelentős
fejlesztéseket valósítottak meg, 2016-ban a pénzeszközök 43%-át a nagykereskedelemben realizálták,
a kiskereskedelem 35%, a gépjármű, motorkerékpár kereskedelem, javítás pedig 22%-os részarányt
képviselt.
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A fejlesztések 60%-a az iparban koncentrálódott. A mezőgazdaságba a beruházásra fordított összegek
12%-a, a szállítás, raktározás gazdasági ágba 10%-a, a kereskedelembe 6,0%-a került.
2016-ban a fejlesztésre fordított pénzeszközök 30%-át épületek és egyéb építmények építésére, 56%át gépek és berendezések, 11%-át járművek vásárlására fordították. Az egyéb – tenyész- és igásállatok,
ültetvény, erdő, föld stb. vásárlására fordított – beruházások aránya 3,1%-ot tett ki. Az újonnan
beszerzett gépeknek és berendezésekben 70%-a, a járműveknek 95%-a importból származott.

Mezőgazdaság:
2016-ban 182 ezer hektáron 912 ezer tonna gabonát termesztettek. A 2015. évinél 1,0%-kal kisebb
területről 9,6%-kal több terményt takarítottak be. A gabonaterület legnagyobb részéről, 56%-áról
búzát arattak, a kukorica aránya 21%-ot tett ki. Az olajos növények közül a napraforgó a meghatározó,
de a repce termesztése is egyre jelentősebb. 2016-ban az előző évhez képest 24%-kal nagyobb
területről, 21 ezer hektárról arattak repcét. Napraforgómagból a 2015. évinél 38%-kal több, 215 ezer
tonna termett, a repcetermés pedig 66 ezer tonnára, 1,6-szeresére emelkedett. Lucernát 17 ezer
hektárról kaszáltak, és 93 ezer tonna szénát gyűjtöttek be. A fajlagos hozamok a búza, az őszi árpa és a
tritikálé kivételével kedvezőbben alakultak. Legnagyobb mértékben a kukorica termésátlaga
emelkedett, amelyből hektároként az előző évi 1,5-szeresét takarították be.
A megyében a 2016. december 1-jei állatszámlálás adatai szerint a szarvasmarha kivételével
valamennyi főbb haszonállatfajból többet tartottak, mint egy évvel korábban. Legnagyobb mértékben
a juhok száma gyarapodott. A szarvasmarha-állomány 2015. decemberihez képest 11%-kal, 49 ezerre
csökkent. A tehenek száma hasonló mértékben, 25 ezerről 23 ezerre fogyatkozott. A sertésállomány
7,0%-kal bővült, a 250 ezer sertés az országos egyedszáma 8,7%-át képviselte. Az anyakocák száma
hasonló mértékben emelkedett, 2016. december elején 16 ezer volt. 90 ezer juhot tartottak, egy év
alatt 16%-kal bővült az állomány. Az anyaállatok egyedszáma ezt meghaladó mértékben, 25%-kal nőtt.
Tyúkokból az előző évinél 6,4%-kal többet gondoztak, de a 759 ezres állomány még mindig jelentősen
elmaradt a 2014. december elejitől.

Ipar:
A megyei ipari termelés volumene 2016-ban az országosan 1,3%-os növekedéssel ellentétesen alakult,
4,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A megyei székhelyű, 49 főnél többet foglalkoztató
vállalkozások termelésének volumene 4,4%-kal mérséklődött. Az eladások volumene értékesítési
irányonként eltérően alakult: a belföldi értékesítéseké 5,0%-kal bővült, az exporté 6,5%-kal elmaradt
az egy évvel korábbitól. Az ipari értékesítés bevételeinek 17%-a belföldről, 83%-a a külpiacokról
származott. Az ipari teljesítmény döntő részét adó feldolgozóipar termelési volumene 4,3%-kal
csökkent 2015-höz viszonyítva. Ezen belül a legnagyobb súlyú (a feldolgozóipari produktum 70%-át
előállító) gépipar teljesítménye 8,2%-kal mérséklődött. Ugyanakkor az előbbinél jóval kisebb súlyú,
legalább 5%-os részesedésű ipari ágazatok (élelmiszeripar, a textil- és bőripar, gumi-, műanyag- és
építőanyagipar, valamint a kohászat, fémfeldolgozás) termelése bővült. Az ipari vállalkozásoknál
alkalmazásban állók száma (26 ezer fő) az előző évihez képest 2,9%-kal nőtt.
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Építőipar:
A megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari szervezetek termelési értéke 2016-ban 34
milliárd forintot ért el, ami az országosnál nagyobb mértékű, 29%-os volumencsökkentést jelent az egy
évvel korábbihoz képest. A termelési érték 35%-át az épületépítések, 65%-át az egyéb építmények
adták. Az épületek építésénél a termelés az előző évihez viszonyítva 5,8%-kal csökkent, az egyéb
építmények építésének volumene 37%-kal esett vissza. A vállalkozások által 2016 folyamán megkötött
új szerződések értéke 34 milliárd forintot tett ki, volumene az előző évi csaknem felére apadt. Az
építőipari vállalkozások december végi szerződésállománya 11 milliárd forint volt, volumene 29%-kal
maradt el az elő év végi bázistól.
A megyében 2016-ban 114 új lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt, az egy évvel korábbinál
32%-kal kevesebbre. Országosan ugyanakkor 31%-kal nőtt a lakásépítések száma. A lakások 54%-a
Szolnokon, 32%-a a többi városban, 13%-a a községekben épült. A lakások 83%-át természetes
személyek, 17%-át vállalkozások építették. Az új lakások átlagos alapterülete (111 m2) 7 m2-rel nőtt az
előző évhez képest. 2016-ban az építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma együtt 299 volt,
és 4,2%-kal meghaladta az előző évit.

Turizmus:
A megye kereskedelmi szálláshelyeit 2016-ban 195 ezer vendég összesen 549 ezer vendégéjszakára
vette igénybe. A vendégek száma 4,6%-kal, a vendégéjszakáké 4,9%-kal haladta meg az előző évit.
A vendégek 88%-át kitevő belföldiek a 2015. évinél 1,3%-kal több vendégéjszakát töltöttek el. A
külföldiek vendégéjszakái az előbbinél nagyobb mértékben, 22%-kal emelkedtek.
A Lengyelországból és a Németországból érkezők a külföldi vendégkör 45%-át, és a külföldivendégéjszakák 55%-át adták. A vendégek fele a szállodákat választotta szálláshelyül. A megye
szállodái 7,6%-os forgalomnövekedést regisztráltak. A kereskedelmi szálláshelyek 2016. évi bruttó
bevétele 4,5 milliárd forint volt, folyó áron 2,8%-kal több, mint egy évvel korábban. A bevétel 62%-a a
szállásdíjakból, 21%-a a vendéglátásból adódott. SZÉP-kártyával a belföldi bruttó szállásdíj 23%-át
fizették ki az elfogadóhelyeken, 483 millió forint értékben.
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Visszatekintés:

Főbb megyei mutatók 2012-2016
(Ország összesen = 100)

%
Megnevezés
Népesség
Foglalkoztatási ráta
Munkanélküliségi ráta
Regisztrált vállalkozás
Bruttó átlagkereset
Beruházás értéke
Egy főre jutó GDP
Búza termelése
Búza termésátlaga
Ipari termelés értéke
Építőipari termelés értéke
Vendégéjszakák száma

2012
3,9
96
104
3,2
77
4,4
64,6
9,0
87
5,0
3,3
2,2

2013
3,9
95
110
3,2
77
4,0
65,4
9,0
89
5,6
3,5
2,0

2014
3,9
102
98
3,2
77
4,9
64,6
8,4
82
5,2
3,1
2,0

2015
3,9
97
104
3,3
79
3,7
64,3
8,8
91
5,3
2,8
2,0

2016
3,8
97,4
122
3,1
79
2,1
..
8,4
85
4,8
2,3
2,0

Az elmúlt években a megye országon belüli súlya lényegében stabilitást mutatott. A megye társadalmi
gazdasági folyamatai az országos tendenciát követték. Ez alól kivétel a jelentős ingadozást mutató
munkanélküliségi ráta. A megyén belül jelentős különbségek mutatkoznak e tekintetben. Ennek egyik
oka a munkahelyek erőteljes területi koncentrálódása a megye nyugati felében.
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II. 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus megyébe érkezett
forrásai

A Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája folyamatosan figyelemmel kíséri a
2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus Jász-Nagykun-Szolnok megyébe érkezett pályázati
támogatásait. A megítélt támogatások operatív programonkénti, településenkénti és járásonkénti
összegzése a Széchenyi 2020 – www.palyazat.gov.hu – kormányzati portálon közzétett adatok alapján
készül.
Az aktuális megyei összesítő és részletező táblázatok közzétételre kerülnek a Megyei Önkormányzat
honlapján, a következő elérési útvonalon: www.jnszm.hu/ Fejlesztés 2014-2020/ További OP
eredmények.
Ebben az uniós fejlesztési ciklusban ezidáig a megyében 800 db projekt részére összesen
82.555.542.889,- Ft összegű támogatást ítéltek meg (2017. március 28-ai adat).
A megítélt megyei támogatások járási összesítőjét az alábbi táblázat tartalmazza.
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A megítélt támogatások járási arányát az alábbi diagram szemlélteti:
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III. A Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési
feladatai
1. A Megyei Közgyűlés döntései
A Megyei Közgyűlés 2016. évben határozatot hozott:
▪

területfejlesztés:
 a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált
tervdokumentum módosításáról (június),

Területi

Program

2014-2020”

című

 a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020” 2.1 változatának
elfogadásáról (szeptember),
 a megyében megvalósult és megvalósuló fejlesztésekről (április),
 a megye 2015. évi területi folyamatairól, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési
és területrendezési tevékenységéről (április),
 a kelet-közép-magyarországi térség gazdasági fejlesztésének előmozdítása érdekében az
„M3-M4-M5 tengely” létrehozását célzó együttműködés kezdeményezéséről (február),
 TOP-5.1.1-15
Megyei
szintű
foglalkoztatási
megállapodások,
foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések intézkedésre benyújtandó pályázatról (február),
 TOP-5.1.1-15
Megyei
szintű
foglalkoztatási
megállapodások,
foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések intézkedés támogatási kérelmének benyújtásához
szükséges konzorciumi együttműködési megállapodásról (április),
▪

területrendezés:
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv 2015. évi hatályosulásáról (április),

▪

környezetvédelem:
 a Megyei Önkormányzat 2015. évi környezetvédelmi tevékenységéről (április),
 a KEHOP-1.2.0 kódszámú, a „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című pályázaton való részvételről (április),
 a 2016. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról
(november),
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▪

társadalom, gazdaság:
 a megye 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról (április),
 a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi tevékenységéről (április),
 a megye vízkár helyzetéről és a 2014-2020 közötti költségvetési időszak tervezett vízügyi
fejlesztéseiről (szeptember),
 a megye 2015. évi és 2016. I. féléves munkaerő-piaci helyzetéről (június),
 a közérdekű munka büntetés végrehajtásának volumenéről és tendenciájáról (június),
 a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról
és a szükséges tennivalókról a 2015. évi adatok alapján (november),
 a megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről (november),
 a megye mezőgazdaságának helyzetéről (december),
 a Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar tevékenységéről (november),
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalának tevékenységéről
(november),
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
tevékenységéről (december),
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
tevékenységéről (december),

Kormányhivatal

Kormányhivatal

Jászapáti

Járási

Hivatalának

Jászberényi

Járási

Hivatalának

 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához
való csatlakozásról,
 a Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról (február),
 a 2016. évi „Idősbarát Önkormányzat” cím adományozásáról (június),
 a Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak adományozásáról (április),
▪

turizmus:
 a 2016. évi „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” cím adományozásáról (június),
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▪

nemzetközi kapcsolatok:
 Jász-Nagykun-Szolnok megye kilépéséről az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi
szervezetből (február),
 a „Területi önkormányzatok nemzetközi összefogásáról a Tisza vízgyűjtőjén” című
együttműködési megállapodás megkötéséről (február),
 a nemzetközi kapcsolatok 2015. évi tervének végrehajtásáról és a 2016. évi nemzetközi
programok tervéről (április),
 baráti kapcsolatok erősítéséről, valamint a gyakorlati és stratégiai együttműködés
támogatásáról szóló keretmegállapodás támogatásáról a Shanxi Megyei Kormányzat (Kínai
Népköztársaság) és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat között (szeptember),
 Jász-Nagykun-Szolnok megye és Anhui tartomány (Kínai Népköztáraság) között aláírt
szándéknyilatkozat támogatásáról (szeptember),

▪

pénzügy:
 a Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról (február),
 a Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2015. évi
költségvetési maradvány, valamint a 2015. évi mérleg szerinti eredmény jóváhagyásáról
(április),
 az ÉARFÜ Nonprofit Kft jogutód nélkül történő megszüntetéséről (február).
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2.

A 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus megyei célkitűzései
megvalósításának főbb eredményei

A Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységében most már a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a megyére dedikált 53,78 milliárd forint
tényleges felhasználásának biztosítása volt a feladat.
Ennek keretében:
▪

a megyét érintően 2016. évben kiírt 39,95 milliárd forint összegű 16 db TOP felhívás megyei
területspecifikus mellékleteinek (TSM) kialakítása – beadási időtartam, támogatható
projektméret, bírálati szempontok a megyei integrált területi program (ITP), valamint a TOP
éves fejlesztési keretét (ÉFK) meghatározó Kormányhatározat alapján,

▪

a településekkel való egyeztetés, a megvalósítani kívánt elképzeléseik orientálása és
koordinálása,

▪

projektgenerálás, projektfejlesztés,

▪

a megyei döntés-előkészítési rend kialakítása – elnöki hatáskörbe való átruházása és a
tanácsadó testületként működő Megyei Döntés-előkészítő Bizottság (MDEB) létrehozása és
működtetése,

▪

a TOP éves fejlesztési keretének (ÉFK) módosításához részdokumentumok készítése

▪

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2.1. változatának kialakítása –
Megyei Közgyűlés 122/2016. (IX.23.) KH számú határozata,

▪

a megyét érintően kétszer ülésezett az Irányító Hatóság által létrehozott Döntés-előkészítő
Bizottság (DEB) és a TOP-1.3.1 (mellékutak felújítása), a TOP-3.2.1 (energetikai fejlesztések), a
TOP-5.1.2 (helyi foglalkoztatási paktumok), valamint a TOP-5.2.1 (helyi komplex programok)
intézkedéseknél tett konkrét javaslatokat a benyújtott kérelmek támogatására,

▪

a Kormány döntött a TOP-5.1.1 (megyei foglalkoztatási paktum) kérelem támogatásáról,

▪

megtörtént a 2017-ben kiírásra kerülő TOP felhívások megyei feltételeinek meghatározása.
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3.

Területrendezési tevékenység

Az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) legutóbbi
módosítása a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel történt meg, a következő módosítása 2017-ben tervezett.
2016-ban a törvény módosításának előkészítéseként több alkalommal került sor egyeztetésre a
Miniszterelnökségen a megyei főépítészek részvételével, mely egyeztetések témája első sorban a
területrendezési tervek (OTrT, kiemelt térségek és megyék területrendezési tervei) módosításának
lehető legnagyobb párhuzamosságban történő lebonyolítása és az egyedileg meghatározott térségi
övezetek megyei területrendezési tervekben való kijelölésének lehetősége volt.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Megyei Területrendezési Tervről (a továbbiakban MTrT)
szóló 18/2004. (XI.9.) KR. sz. rendeletét a 2011. április 29-i ülésén a 10/2011. (IV.29.) KR. sz.
rendeletével módosította. Az OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondja: „E törvénynek az egyes törvények
területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: MTv)
megállapított rendelkezéseivel a megyei területrendezési terveket 2017. december 31-ig összhangba
kell hozni.”
Az OTrT 2014. január 1-jével hatályba lépett módosításai igen jelentős változásokat tartalmaztak,
amelyek következtében a 2011-2012. évben készített és jóváhagyott megyei területrendezési tervek
jelentős részei érvényüket vesztették. Mindezek miatt a településrendezési tervek készítése,
módosítása során az MTrT és az OTrT összhangjának megteremtéséig tartó átmeneti állapot 2016-ban
is több félreértést, pontatlanságot eredményezett. A megyei önkormányzatnak érdeke és célja az
átmeneti állapot mielőbbi megszüntetése.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint: „A megyei
területrendezési terv módosításának költségeihez – a Területrendezési feladatok előirányzat kerete
terhére – a terv kidolgozásáért felelős szerv állami hozzájárulásra tarthat igényt.”
Az MTrT módosítás költségének központi támogatására 2016-ben nem volt lehetőség, ezért a megyei
önkormányzat 2016-ban nem tudta megkezdeni az MTrT módosítását. Az ország 2017. évi
költségvetésében 639,5 millió forint áll rendelkezésre a Miniszterelnökség fejezet, „Területrendezési
feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatán, melyből a megyei területrendezési tervek készítésére a
megyei önkormányzatok részére, megyénként kb. 15 millió forint összegű támogatás tervezett.
A fentiek miatt a 2016-os esztendőben a megyei önkormányzat területrendezési tevékenysége a
településrendezési eszközök véleményezésére terjedt ki.
2016-ban 36 megkeresés érkezett a megyei önkormányzathoz a megye településeiről a
településrendezési eszközeik módosítása ügyében.
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Négy település készíttetett új településfejlesztési koncepciót, egy település e mellett integrált
településfejlesztési stratégiát is. Új településfejlesztési koncepció készítési szándékát öt település
jelezte.
A településrendezési eszközök módosítása a legtöbb esetben egy-egy konkrét beruházási szándék,
vagy beruházást segítő pályázat benyújtása érdekében történt. E módosítások 2016-ban többségükben
belterületi ingatlanokat érintettek és általában iparfejlesztési, néhány esetben intézményfejlesztési
célú volt az elhatározott fejlesztés. A külterületi módosítások általában már meglévő létesítmények
bővítése érdekében történtek, s a megengedett legnagyobb beépítési arány, illetve a megengedett
legnagyobb építménymagasság értékének növelését szolgálták.
A település teljes közigazgatási területére vonatkozó, új területrendezési tervet Tiszasüly és
Fegyvernek készíttetett.
Megyénk három városában (Szolnok, Karcag, Jászberény) kialakult a rendszer, melynek keretében
évente összegyűjtik a településrendezési tervek módosítása iránt felmerült igényeket, így több
módosítást egy eljárás keretében bonyolítanak le.
2016-ban új elemként jelent meg a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű három ügy
(Jászfényszaru, Tiszabő, Kunmadaras).
Az egyszerűsített eljárás lehetőségével 7 esetben éltek a települések, míg a helyi építési szabályzat
technikai jellegű javítása, illetve módosítása 2 esetben tárgyalásos eljárás keretében történt meg.
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IV. A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati
fejlesztési célú pályázati rendszer szerződésállományához fűződő
feladatok ellátása
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács döntési hatáskörébe tartozó decentralizált
előirányzatokra vonatkozó Kormányrendeletek előírása alapján és a törvényi jogutódlásból
következően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat látja el a decentralizált előirányzatokon
nyertes pályázatok záró ellenőrzési feladatait, valamint a megkötött támogatási szerződések
módosítási kérelmeivel kapcsolatos javaslattétel kidolgozását.
Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatról
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése
szerint a korábbi 10 éves fenntartási kötelezettség 5 évre csökkent.
„A (3) bekezdésben felsorolt jogelőd előirányzatok terhére megítélt azon támogatások esetén, ahol
kizárólag fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget vállalt a támogatott,
ezen kötelezettségek időtartama a projekt befejezését követő hónaptól számított 5 év.”
A pályázatok fenntartási időszak leteltéből adódó végleges lezárásához minden esetben helyszíni
ellenőrzést kell lefolytatni. Ez alól felmentést jelent, ha a pályázat lezárását követő öt éven túl
közbenső ellenőrzési jegyzőkönyv készült. A fenntartási időszak jogszabályi módosítása végett a
közbenső ellenőrzési jegyzőkönyv minősül záró ellenőrzésnek.
IV.1. A döntéshozó által meghozott, támogatási szerződésekhez kapcsolódó döntések listája
A 2016-os évben összesen 116 pályázat került lezárásra, míg 76 db támogatási szerződés
módosításáról döntött a Közgyűlés.
IV.2. A támogatási szerződésekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzések listája 2016-ban:
a) helyszíni ellenőrzések (csak a megyei önkormányzat): 94 db, ebből lezárt 94 db pályázat,
b) helyszíni ellenőrzések (MÁK-kal közösen): 21 db, ebből lezárt 21 db pályázat,
c) dokumentum alapú ellenőrzés (csak a megyei önkormányzat): 1 db pályázat.
IV.3. A 2016. január 01 – december 31. között lezárt szerződések listája
A 2016-os évben a hatósági ellenőrzés kiterjedt a megszűnt Megyei Területfejlesztési Tanács által az
1996-2006-os években TEKI, CÉDE, LEKI, TUC, AC illetve TFC terhére, valamint az RFÜ által megítélt
támogatások fenntartási időszakát követő, a pályázatot lezáró záró ellenőrzési jegyzőkönyvek helyszíni
felvételére, alapadatok egyeztetésére.
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 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztési célú támogatás (TEKI) előirányzat keretében 41 db pályázat Közgyűlési határozattal
történő lezárására került sor a jogszabályi módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási
időszak leteltét követően. A TEKI támogatások ellenőrzését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Hivatal munkatársai végezték.
 A területi kötöttség nélküli céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) előirányzat keretében 23 db
pályázat Közgyűlési határozattal történő lezárására került sor a jogszabályi módosításból adódó 5
évre csökkentett fenntartási időszak leteltét követően. A CÉDE támogatások ellenőrzését a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végezték.
 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) előirányzat
keretében a jogszabályi módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási időszak leteltét
követően 2016-ban 23 db pályázat lezárása történt meg. A LEKI támogatások ellenőrzését a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végezték.
 A turisztikai célelőirányzat támogatása (TUC) előirányzat a jogszabályi módosításból adódó 5 évre
csökkentett fenntartási időszak leteltét követően 2016-ban 1 db pályázat lezárása történt meg.
A TUC támogatások ellenőrzését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
munkatársai végezték.
 Az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok (AC) előirányzat a jogszabályi módosításból adódó 5
évre csökkentett fenntartási időszak leteltét követően 2016-ban 1 db pályázat lezárása történt
meg. Az AC támogatások ellenőrzését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
munkatársai végezték.
 A területfejlesztési célelőirányzat (TFC) a jogszabályi módosításból adódó 5 évre csökkentett
fenntartási időszak leteltét követően 2016-ban 7 db pályázat lezárása történt meg. A TFC
támogatások ellenőrzését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai
végezték.
 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) előirányzat
keretében a jogszabályi módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási időszak leteltét
követően 2016-ban 6 db pályázat lezárása történt meg. A LEKI támogatások ellenőrzését a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végezték a Magyar Államkincstárral
közösen.
 A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása
(TEUT) előirányzat keretében a jogszabályi módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási
időszak leteltét követően 2016-ban 1 db pályázat lezárása történt meg. A TEUT támogatások
ellenőrzését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végezték a
Magyar Államkincstárral közösen.
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 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai – területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatása (TEKI) előirányzat keretében a jogszabályi módosításból adódó 5 évre
csökkentett fenntartási időszak leteltét követően 2016-ban 6 db pályázat lezárása történt meg.
A TEKI támogatások ellenőrzését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
munkatársai végezték a Magyar Államkincstárral közösen.
 A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) keretében a jogszabályi módosításból adódó 5
évre csökkentett fenntartási időszak leteltét követően 2016-ban 3 db pályázat lezárása történt
meg. A TRFC támogatások ellenőrzését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
munkatársai végezték a Magyar Államkincstárral közösen.
 A területi kötöttség nélküli céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) előirányzat keretében 4 db
pályázat Közgyűlési határozattal történő lezárására került sor a jogszabályi módosításból adódó 5
évre csökkentett fenntartási időszak leteltét követően. A CÉDE (2007-2009) támogatások
ellenőrzését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végezték a
Magyar Államkincstárral közösen.
I.4. A benyújtott szerződésmódosítási kérelmek listája, oka, megkötött szerződésmódosítások száma
A korábban támogatott pályázatok szerződésmódosításának oka a kedvezményezettek alapadataiban
történő módosulás. A kedvezményezettek levélben megkeresésre kerültek és az alátámasztó
dokumentumok benyújtása és vizsgálata után került sor az előterjesztések elkészítésére. Elutasított
szerződésmódosítási kérelem nem történt.
Szerződésmódosítási kérelmek listája előirányzatonként:
- a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztési célú támogatás (TEKI) előirányzat keretében 33 db pályázat szerződésmódosításáról
hozott határozatot a Közgyűlés,
- a területi kötöttség nélküli céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) előirányzat keretében 22 db
pályázat szerződésmódosításáról hozott határozatot a Közgyűlés,
- a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) előirányzat
keretében 21 db pályázat szerződésmódosításáról hozott határozatot a Közgyűlés.
IV.5. A szerződésszegés következményeként visszavont támogatási döntések listája
A 2016-os évben egy visszavont támogatási döntés volt.
IV.6. Visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési kérelmek
száma
A 2016-os évben részletfizetési kérelem nem érkezett a döntéshozó felé.
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IV.7. A pályázati rendszer működésével, monitoring tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok
A kedvezményezett települési önkormányzatok előzetesen kiértesítésre kerülnek a záró helyszíni
ellenőrzésről, munkák kapcsán negatív észrevétel nem érkezett.

Szolnok, 2017. április 11.
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