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A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. A gazdasági program a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. A 
gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő- testülete egységes, 
előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett 
fejlődjön is. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A képviselő-testület a jelen gazdasági 
programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a 
település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves 
költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során. 

 

 
HELYZETELEMZÉS 

 

Szeghalom város Békés megye északi részén található a Szeghalmi Kistérségben. A 
Szeghalmi  Kistérség az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei között található. Ez azt 
jelenti, hogy gazdaságilag és infrastruktúrájában is az országos átlag alatt lehet és kell 
számolni a lehetőségekkel. A település lélekszáma fogyó tendenciát mutat, a korösszetétel 
pedig folyamatos elöregedést. A termelő, intenzív munkát végző emberek száma csökken, 
öregszik a város, évről évre nő a támogatásra szorulók száma. Az infrastruktúra lényegesen 
elmarad az országos átlagtól. Ezért – annak ellenére, hogy megfelelő iskolákkal (gimnázium, 
szakközépiskola) rendelkezünk – jelentős munkahelybővülés nem jött létre a városban. Az új 
önkormányzati törvény és az intézményrendszer folyamatos átalakulása miatt új – sok esetben 
teljesen új - feladatokat kellett felvállalni, míg más területek teljesen állami irányítás alá 
kerültek. Bízunk abban, hogy a következő évben sikerül megalkotni azt az egymásra épülő, 
átlátható, kiszámítható rendszert, melyben az önkormányzat – feladatának megfelelően – a 
település fenntartására illetve fejlesztésére jobban tud koncentrálni. Vannak tehát rajtunk 
kívül álló okok, melyeknek a megváltoztatását nem, vagy csak több évtizedes kitartó 
munkával tudjuk elérni. Vannak viszont általunk jobban befolyásolható tényezők, amelyekkel 
lényegesen javíthatjuk helyzetünket a térségben. Pozitívan tudjuk befolyásolni a Szeghalmon 
élők életminőségét. A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi 
lehetőségek számbavétele. 
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A GAZGASÁGI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB 
SZEMPONTOK 

 

-a kormányzat gazdaságpolitikája,  

¬ a TOP megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,  

¬ nemzeti és EU-s pályázati források,  

¬ a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,  

¬ az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, ¬ a 
polgármesteri program,  

¬ a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,  

¬ a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.  

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra 
kell koncentrálnia:  

- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,  

- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére  

 

 

A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI 

- térségi kapcsolatok erősítése  

- munkahelyteremtés 

- építészeti arculat, meglévő építészeti értékek megőrzése 

- intézményrendszer fejlesztése, szolgáltatási színvonal emelése 

- turizmus fejlesztése 

- népesség-megtartó erő növelése 

- természeti környezet fejlesztése 
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INTÉZMÉNYI ELLÁTÓRENDSZER 

 

ÖNKORMÁNYZAT  

Az Önkormányzat feladata a település üzemeltetése, működtetése, településfejlesztés, 
településrendezés (közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezető árkok, ivóvíz ellátás, stb.), 
egészségügyi alapellátás, intézményeinek önálló fenntartása és működtetése, környezet-
egészségügy, óvodai ellátás, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás-és 
helyiséggazdálkodás, kulturális szolgáltatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a 
turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, 
hulladékgazdálkodás. Kiemelt feladatnak kell tekinteni a közterület-fenntartást, utak, járdák, 
belvízelvezető rendszerek karbantartását, tisztán tartását. Ezek a feladatok nagyrészt a 
közmunka program keretében kerülnek végrehajtásra. Az önkormányzat közigazgatási 
feladatainak ellátására az Önkormányzat Hivatalt működtet. 

 

Bölcsőde- és óvodafenntartás 

A bölcsődei és óvodai ellátási kötelezettség továbbra is önkormányzati kötelező feladat.  

A gyermeklétszámnak megfelelően a jelenlegi intézményhálózat- 1 óvoda 4 telephellyel,- az 
óvodai és bölcsődei feladatellátáshoz megfelelő kereteket nyújt. Jelenleg 12 óvodai és 3 
bölcsődei csoporttal működnek. 

Kihasználva a pályázati lehetőségeket az óvoda épületeinek felújítása –nyílászárók cseréje, 
fűtéskorszerűsítés-, akadálymentesítés, valamint a bölcsőde részleges felújítása- részben 
megtörtént. Az elkövetkezendő időszakban elsősorban az épületállomány és az 
eszközrendszer minőségének megtartása lehet a cél az elhasználódott, korszerűtlen eszközök 
folyamatos cseréje mellett. A szakmai munka színvonalának emelése a dolgozók szakmai 
képzésével, továbbképzésével, saját fejlesztésekkel érhető el.  

 

Iskolaüzemeltetés 

2013. január 1.-jével a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola állami 
fenntartásba került.  

Az önkormányzat a feladatellátásban csak, mint a nevelési-oktatási ingatlanok tulajdonosa 
vesz részt. 

Az állami fenntartói jogokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorolja. 

Az általános iskolai oktatás jelenleg 1 iskolában 2 telephelyen zajlik. 
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A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban törekedni kell az oktatási intézmények, a fenntartó és 
az önkormányzat együttműködésére. 

A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola esetében az állami fenntartói 
jogokat az állam gyakorolja e célra létrehozott intézményfenntartó központjain keresztül. 

 

Egészségügyi ellátások 

Az állam 2013. május 1.-jével állami fenntartásba és tulajdonba vette a járóbeteg szakellátó 
intézményeket, többek között a Pándy Kálmán Kórház Fekvő- és Járóbeteg Egységet is. 

Az egészségügyi alapellátás épülete az elmúlt években a pályázati támogatások 
igénybevételének köszönhetően kívül- belül szinte teljesen megújult, további fejlesztési cél 
kisebb infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzések. 

 

Szociális ellátórendszer  

Az elmúlt évek során városunkban is jelentős a szociálisan nehéz helyzetbe kerülők száma. 
Szeghalom város felelősséget érez a rászorulók iránt, segítő kezet nyújt. 

A szociális szakosított ellátás, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatást a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény látja el. 

A Szeghalom város Gondozási Központjának épülete korábbi pályázatok útján felújításra és 
bővítésre került, a további fejlesztési vonal a maximális kihasználtságából eredően a további 
infrastruktúra felújítás és bővítés, valamint szolgáltatási színvonal emelését eredményező 
fejlesztés lehet. 

 

Közétkeztetés  

A város 2013. január 1.-jével kapta meg kötelező feladatként az állami fenntartásban járó 
gyermekek étkeztetését. A konyhák üzemeltetése várhatóan továbbra is gyakori felújítási 
igénnyel fog párosulni. Pályázati forrás igénybevételével  kiemelt cél a 2 konyhai telephely 
fejlesztése, bővítése.  

 

Közművelődés, sport, civil szervezetek 

Szeghalom Város Önkormányzata gondoskodik a saját fenntartású Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, valamint a Művelődési, Sport- és 
Szabadidő Központ, mint közművelődési feladatokat is ellátó többcélú intézmény folyamatos 
működtetéséről, a szakmai szolgáltatások rendszeres fejlesztéséről. 
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Fontos a felújított kastély népszerűsítése, az új konferencia terem rendezvényekkel való 
megtöltése, a jó partneri kapcsolatok megőrzése a városi intézményekkel. 

A Művelődési Központ lehetőséget teremt kulturális estek, ismeretterjesztő előadások, 
konferenciák, tanácskozások, tájékoztatók, bálok, fogadások, kiállítások, tanfolyamok 
lebonyolítására, civil szervezetek rendezvényeinek megtartására, valamint működteti az 
Ambrus Mozgót. Működteti továbbá a Városi Sportcsarnokot, amely programjaival biztosítja 
a település sport és kulturális programjainak szélesítését, közösségi teret nyújt a közoktatási 
intézményeknek, és rendezvényeivel növeli a városba látogatók számát. 

A város kulturális és sport kínálata jó, megfelelő változatosságot biztosít a különböző korú és 
érdeklődésű lakosság széles rétegeinek. Legfőbb feladatunk e téren a meglévő kínálat 
megtartása, de nem mondunk le a programbővítés lehetőségéről sem. 

A város közösségi életének jelentős helyszínei a civil szervezetek. A városban mintegy 15 
bejegyzett civil szervezet működik. Önkormányzati támogatást évente több szervezet is kér és 
kap. A civil szerveződések egy része a város kulturális életében is komoly szereppel bír, 
illetve egyéb közfeladatot lát el.  

A civil szervezetek tevékenységére fokozottan építünk a jövőben a sport, a közművelődés, a 
szociális ellátások és egyéb területek vonatkozásában 

 

Sport 

A város 2009-ben fogadta el sport koncepcióját, mely az akkori állapotoknak megfelelően 
tartalmazta az önkormányzat és a sportszervezetek viszonyát, illetve egyáltalán a város 
viszonyát a sporthoz. Elsősorban az ifjúság számára nyújt lehetőséget az egészséges 
életmódra, a szabadidősport és a tömegsport rendezvények azonban korosztálytól függetlenül 
szolgálják ezt a célt, illetve nyújtanak kulturált szórakozási lehetőséget nézőiknek. Az iskolák 
állami fenntartásba kerülésével az intézményi keretek között végzett sporttevékenységre 
kevés ráhatásunk van, a köznevelési törvény által kötelezővé tett mindennapos testnevelés 
azonban segíti egészség-megőrzési céljainkat. Nagy gondot fordítunk az intézménytől és 
fenntartótól függő és független diáksport feladatokra, hiszen a sportszervezetek szakmai 
munkájának ez az alapja. Továbbra is kiemelten kívánja kezelni és támogatni az 
önkormányzat a városban nagy múlttal és hagyománnyal rendelkező sportágakat, különös 
tekintettel a futballt, kézilabdát és teniszt. A szakmai fejlődés egyik következménye a 
tanuszoda hiány. Ennek megoldására csak pályázatok elnyerésével van lehetőségünk, 
melyeket feltétlen ki kell használni. A sportkoncepció és a sportfinanszírozás aktualizálása az 
elkövetkező időszak feladata. A sportturizmusban, szabadidősportban rejlő lehetőségek 
kiaknázása, a felnőtt rendszeres szabadidősport támogatása elengedhetetlen. 
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Esélyegyenlőség 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 105/2018 (XI.26.) Ökt. számú 
határozattal fogadta el Szeghalom Város Önkormányzat 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. 

 

FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK 

Szeghalom Város Önkormányzata fejlesztési, beruházási tervezett céljait elsősorban a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és az ágazati operatív programokban 
megfogalmazottak figyelembe vételével állítja össze, összhangban a település Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájával, valamint a Békés megyei Területfejlesztési Koncepcióval. 

A fejlesztési célok kidolgozásánál figyelembe kell venni Szeghalom Város lakosságának 
igényeit, az esélyegyenlőség szellemében folytatni kell az infrastruktúra megújítását.  
Törekedni kell arra, hogy valamennyi utca szilárd burkolatú legyen, valamint gondoskodni 
kell a rendelkezésre álló források erejéig a járdák és kerékpárutak megújítására.  

A következő években továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a gazdaságfejlesztés 
elősegítésére. 

Ezen irányvonalat figyelembe véve az alábbi fejlesztési elképzeléseket szeretné megvalósítani 
az Önkormányzat: 

 

Iparterületek fejlesztése 

A Kinizsi úti iparterületen már megtörtént 7 telek kialakítása, közművesítése. Az elkövetkező 
években a rendezési tervvel összhangban az anyagi lehetőségektől függően gondoskodni kell 
a még feltöltetlen területek feltöltéséről, további terület előkészítésről. 

A Kolozsvári utca Érmellék utca által határolt iparterületen el kell kezdeni kisebb ipari telkek 
kialakítását és pályázati forrás felhasználásával azok közművesítését. 

Önkormányzatunk elsődleges célja a kis-és középvállalkozások fejlesztésének segítése, 
kedvezményes telekértékesítéssel. 

 

 A helyi termékek piacra jutását segítő őstermelői piac kialakítása 

A helyi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében szükséges egy városközpontban jól 
megközelíthető helyen kialakítani a helyi őstermelői piacot. A város rendezési tervével 
összhangban a képviselő-testület döntése alapján a Baross Gábor u. 2 sz. alatt (hrsz. 1089/3) 
önkormányzati tulajdonú beépítetlen területen kialakítható az őstermelői piac, mely akár 40-
50 termelőnek biztosítja az árusítási lehetőséget igényes körülmények között. A projekt 
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keretében vevői parkoló tér, egy kiszolgáló épület (WC csoporttal), kerékpártároló, kb. 40-50 
fedett elárusítóhely térburkolattal és árusok részére belső parkoló kerül kialakításra. 

 

Mezőgazdasági vállalkozások varjasi központi telephelyének út- és hídfelújítása 

Szeghalom varjasi mezőgazdasági telephely korábban a Sárréti Mezőgazdasági Szövetkezet 
központi telephelye volt. A Szövetkezet megszűnésével mezőgazdasági vállalkozások 
tulajdonába került a telephely, ahol jelenleg 5 vállalkozás működik főként mezőgazdasági 
(növénytermesztés, állattenyésztés, raktározás) és kisebb mértékben erdőgazdasági 
tevékenységet folytatnak. A központi telephely a Berettyó folyó bal parti töltése mellett 
helyezkedik el, közvetlenül a város belterülete mellett. A telephely megközelítését egy több, 
mint 30 éve épült szilárd burkolatú út szolgálja, illetve az 1900-as évek elején épült és a 
Berettyó folyót átívelő híd, mely az Önkormányzat tulajdonát képezi. A híd 15 tonnás 
súlykorlátozás alá esik. A vállalkozások hosszú távú és biztonságos működése és fejlesztése 
érdekében kiemelt fontosságú a híd megerősítése, felújítása, illetve az út szélesítése, 
felújítása. 

 

 

Szociális közfoglalkoztatást segítő telephely felújítása 

Szeghalom Ady Endre u. 26. sz. alatt található az Önkormányzat tulajdonában lévő telephely 
(6701/3 hrsz.). A telephely a település üzemeltetési feladatok ellátása szempontjából fontos, 
mivel itt történik a gépjárművek tárolása, az építőanyagok deponálása, valamint a telephely 
közvetlen közelében lévő önkormányzati tulajdonú 3,5 hektár nagyságú szántó terület. Ez ad 
helyet a közmunkaprogram keretén belül a mezőgazdasági program bonyolítására. A 
telephely fejlesztése, felújítása fontos érdek, hogy  a városüzemeltetés és a mezőgazdasági 
program is hosszú távon biztosítható legyen. 

 

 

Intézmények fejlesztése, megújuló energia felhasználásával történő korszerűsítése: 

Szeghalom Város Önkormányzatának 2020 évi költségvetésének működési kiadásai jelentős 
részét teszik ki az intézmények energiaköltségei. Ezért fontos feladatunk, a már elkezdett 
energetikai korszerűsítések folytatása az intézményeknél. A legfontosabb feladataink a 
bölcsődei és óvodai telephelyek energetikai korszerűsítése, az Idősek Napközi Otthona 
épületének nappali ellátást biztosító szárnyának energetikai korszerűsítése, valamint az 
egészségügyi alapellátásnak helyt adó épület energetikai korszerűsítése. 
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Belvízrendezés 

Az előző években az Önkormányzat fontos feladatának tartotta a város belvíz okozta kárainak 
csökkentésével kapcsolatos feladatok megoldását. A Szeleskerti főgyűjtő csatorna 
felújításának I. és II. üteme, valamint az Árpád utcai főgyűjtő csatorna felújítása megtörtént.   

Ezeket a feladatokat Önkormányzatunknak tovább kell folytatnia, mivel az épített és 
természeti környezet védelme szintén alapvető feladatunk. A belterületi csapadékvíz hálózat 
felújítása, rendszeres karbantartása továbbra is szükséges. 

A közel 100 km külterületi csatornahálózat karbantartási munkálataival kapcsolatban javítani 
szükséges az együttműködést a település mezőgazdasági vállalkozóival. 

 

A lakosság részére történő sport- és szabadidős tevékenységek fejlesztése 

Parkosítás, fásítás és közösségi kondipark, valamint gyermekjátszótér kialakítása Szeleskerti 
településrészen, ill. Újtelepi lakóterületen van tervbe véve, melynek I. üteme 2020 évben 
megkezdődik. A pályázati lehetőségektől és a helyi anyagi lehetőségeinktől függően a parkok 
tovább építését a következő években is tovább tervezzük..  A tervezett fejlesztés magában 
foglalja a zöldterület rendezés, fásítás, örökzöldek, virágágyások, pihenőhelyek kialakítását, 
szabadidős sétálóút kialakítását, egészségmegőrzést szolgáló kondipark, ill gyermekjátszótér 
kialakítását ivókúttal, térvilágítással. A későbbiek során extrém sportok részére különböző 
pályák kialakítását is tervezzük a Szeleskerti településrészen. 

2019 évben a városrendezési tervvel összhangban elkezdődött a Petőfi utcán lévő Luc gödör 
feltöltése. A feltöltés után a terület optimális lehetőséget biztosít arra, hogy a város egy ligetet 
alakítson ki, mely szintén szolgálhatja a szabadidős kikapcsolódást. 

A füzesgyarmati út mellett helyezkedik el a rekultivált hulladéklerakó telep, mely jelenleg víz 
és nád borította állapotban van, jelentős madárvilággal rendelkezik. Ezért optimális lehet 
ÖKO park kialakítására figyelembe véve a Berettyó folyó közelségét is.  

A sport területén a legfontosabb fejlesztési cél a Városi Tanuszoda kiépítése, mely akár 
kistérségi szerepet is betölthet a központi elhelyezkedésből adódóan.  A tanuszoda mellett 
további cél a kiszolgáló wellness részleg kialakítása, ami sportkomplexummá alakítaná ki a 
meglévő Sportcsarnok, Sporttelep, és a tervezett tanuszoda környezetét. 

 

Turisztika 

A város turisztikai adottságait figyelembe véve a Várhelyi Tábor fejlesztését a következő 
években is folytatni kell. Fontos szerepe lehet a Szeghalom-Várhely -Mágor kerékpárút 
megépítésének, mely a kerékpáros turizmust erősítené. Törekednünk kell a közös fejlesztés 
érdekében az érintett magán vállalkozásokkal és Vésztő Város Önkormányzatával a közös 
együttműködésre. 
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A Sebes-Körösön a szabad strand kiépítésével akár több száz fő részére biztosítható a 
strandolási lehetőség. A folyó jó lehetőséget kínál a vízi turizmus fejlesztésére, melynek első 
lépéseit már megtettük. Terveink között szerepel a környező települések összefogásával 
Turisztikai Programcsomagok kidolgozása, mely lehetőséget biztosít a turistáknak a környező 
turisztikai látványosságok megismerésére, vízi turizmus fellendítésére. 

 

Közlekedésfejlesztés 

Fontos feladat az úthálózat- és kerékpárút hálózat folyamatos felújítása a biztonságos 
közlekedés lebonyolítása érdekében. Tovább kell folytatni az autóbuszmegállók felújítását, 
korszerűsítését a közlekedési létesítmények felújításával (buszöböl, peron, váró, 
járdakapcsolat). A lakosság igényeinek figyelembe vételével szükséges tovább folytatni a 
járda felújítási programot, valamint a parkoló építési programot. 

 

Közvilágítás korszerűsítése: 

A közvilágítás biztosítása jelentős tétel a város éves költségvetésében. Emiatt az 
elkövetkezendő időszakban el kell kezdeni a nátrium és kompakt fénycsöves rendszerű 
közvilágítás átépítését ledes rendszerű közvilágításra. 

 

Szociális fejlesztési elképzelések: 

A szociális közétkeztetés feltételeinek biztosítása végett szükséges  a meglévő 2 db konyha 
felújítása, kiemelten a Tildy utcai konyha komplex felújításával. 

Az elmúlt években fokozattan vált szükségessé a Kossuth úti Idősek otthona bent lakásos 
szárnyának bővítése, melyhez a szomszédos állami tulajdonú ingatlan megszerzésével 
kapcsolatban a szükséges lépéseket megtettük. A település elöregedő tendenciájának 
figyelembe vételével ezen elképzelés kiemelt fontosságú. Jelenleg a szomszédos ingatlan 
tulajdonának megszerzése folyamatban van.  

A fenti célok megvalósításával a gazdaságfejlesztés területén komoly előrelépésre kerülhetne 
sor, az intézmények felújításával a hatékonyabb gazdálkodást tudnánk biztosítani, illetve a 
további fejlesztési elképzelések, a város lakhatóságát és élhetőségét biztosítanák. 

Ezen fejlesztési elképzelések megvalósításához feltétlenül szükséges pályázati források 
igénybevétele a biztosítandó kisebb mértékű önerő mellett. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A város gazdasági programjának alapvetően az a célja, hogy a meglévő és lehetséges 
gazdasági, pénzügyi forrásokat prognosztizálja és a város fejlődése szolgálatába állítsa. Az 
egyes területeknél megfogalmazott feladatok, mint pl. a közösségi terek kialakítása egyre 
vonzóbbá és lakhatóbbá teszi városunkat, minden intézményfejlesztés vonzóbbá teszi a helyi 
szolgáltatásokat, minden program színesíti a helyi kínálatot.  

Minden fejlesztés, bővítés igazából a helyi lakosság érdekeit szolgálja, a helyben maradás és 
megmaradás esélyét növeli. Ehhez kell biztosítanunk a forrásokat, eszközöket.  

A fentiekben felvázolt gazdasági koncepció akkor lesz eredményes, ha a lehető legtöbb dolog 
megvalósul belőle. Az anyag a jelenlegi helyzetképből kiindulva a jelenlegi közigazgatási 
rendszer illetve, központi gazdasági koncepció irányvonala szerint készült. 


