"Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ,
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1
1.1

NAGYKŐRÖS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE
Területi elhelyezkedés

Nagykőrös Pest megye délkeleti részén fekszik, félúton Cegléd és Kecskemét között. Pest megye az országosan kialakított 7 régióból
a Közép-magyarországi régióhoz tartozik. A település elérhetősége megfelelő, ami az M5 autópálya közelségének, a városon
áthaladó 441. sz. főútnak és a 140. sz. vasúti fővonalnak köszönhető. Az M5 autópálya autóval mintegy 15-20 percre van a várostól.
A város közigazgatási területe jelenleg 22.794 ha, melyből 893 ha belterületen helyezkedik el.

Nagykőrös

Magyarország

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Pest megye
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1.2

VÁROS ADOTTSÁGAI

A város neve az itt található kőrisfákról származtatható. A
Arany János Múzeum előtti ősparkban állnak legszebb
példányai. A városcímer is a kőrisfát ábrázolja. Nagykőrös
sajátos mezővárosi arculatát a műemlékek, műemlék jellegű
és városképileg jelentős épületek adják, amelyek a város több
évszázados múltját tükrözik. Vonzáskörzete viszonylag kicsi, de
jelentős a külterületi, tanyás ingatlanok száma. A Kiskunság
peremének homokvidéke meghatározza az itt élők
mezőgazdasági munkáját.
A település felszínborítottságát az alábbi táblázat mutatja:
Kategória (2014.év)
Terület (ha)
Belterületek, városi zöldterületek
882,65
Egyéb mesterséges felszín
1090,41
Kistáblás szántóföld
326,63
Nagytáblás szántóföld
8 559,70
Tanyás térségek
92,38
Természetes gyep
709,66
Intenzíven használt gyep
1 315,40
Egyéb mezőgazdasági terület
153,52
Erdő ültetvény
8,98
Természetes erdők
8 671,25
Vizenyős terület
9,10
Szőlő
128,13
Gyümölcsös
846,60
Összesen:
22794,40

1.3

Nagykőrös szerepe

Nagykőrös több olyan közigazgatási, szolgáltató, oktatási,
egészségügyi és kulturális funkcióval bír, amelyek a környék
településeit is kiszolgálják. A várost elsősorban Ceglédhez,
Kecskeméthez és Budapesthez fűzik kapcsolatok, melyek
döntően foglalkoztatási alapúak, e települések a nagykőrösi
ingázó munkavállalók fő célterületei.
Nagykőrösön működő jelentősebb hivatal:
 Állami hivatalok:
- Nagykőrös Rendőrkapitányság
- Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Fióklevéltára
- Nagykőrösi Járásbíróság
- Nagykőrösi Városi Ügyészség
- Nagykőrösi Járási Hivatal (feladat és hatáskör ellátása
Nyársapát és Kocsér vonatkozásában is):
o Okmányirodai Osztály
o Hatósági Osztály
o Gyámhivatal
o Földhivatal
o Települési ügysegédek
 Önkormányzati hivatal:
- Polgármesteri Hivatal

Nagykőrösi Járási Hivatal Földhivatal adatai alapján

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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térségi funkciót is ellátó szociális és egészségügyi
intézmények:
- Kőris Otthon
- Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
(195 ágyas)
- Szakorvosi Rendelők



térségi funkciót is ellátó oktatási, művelődési intézmények:
- Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző
Főiskolai Kar
- Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
- Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
- Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
- Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ



körzeti feladatokat is ellátó, helyben működő egyházak és
intézményei:
- Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia
- Názáret Római Katolikus Óvoda
- Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola
- Nagykőrösi Református Egyházközség
- Arany János Református Általános Iskola
- Nagykőrösi Zsidó Hitközség
- Nagykőrösi Baptista Gyülekezet
- Pünkösdi Gyülekezeti Ház

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.



1.4

további intézmények:
- Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola
- Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon
- Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
- Nagykőrösi Szolgáltató központ
- Nagykőrösi Bóbita Óvoda
- Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda
- Nagykőrösi Nagykőrösi Mese-vár Óvoda
- Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda
- Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
- Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóparancsnokság

Népesség

A népesség alakulását az elmúlt évek tekintetében az alábbi
táblázat mutatja.
Megnevezés
Népesség (fő)
Népsűrűség (fő/km2)

2011
24 390
107,00

2012
24 310
106,65

2013
24 016
105,36

2014
23 795
104,39

Az élve születések száma 2013-ban 203 fő volt, szemben a 336
fős halálozási mutatóval, a vándorlási különbözet pedig -49
fő* volt.

*Központi Statisztikai Hivatal/ Területi statisztikai adatok rendszere alapján
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A népesség fogyás országos jelenség, amely városunkban is
érzékelhető. A lakosságszám fogyatkozás megváltoztatására
a településnek nagyon szerény eszközei vannak, mert a kiváltó
okok megszüntetése túlmutat az önkormányzat hatáskörén. A
fogyatkozás felgyorsulása a korösszetételre is visszavezethető.
A gyermekek születése kevés, és ezáltal a lakosság egyre
idősebbé válik.
Az önkormányzat a jelen kor követelményeinek megfelelően,
a
lehetőségeihez
mérten
városfejlesztéssel
és
munkahelyteremtéssel kívánja csökkenteni a népesség szám
fogyását.

1.5

mind az országos, mind a régiós és megyei fejlettségi szint
alatt található a gazdasági mutatók alapján.

Gazdasági szervezetek száma
2013. év
(forrás: KSH - TSTAR)

Regisztrált betéti társaságok száma
Regisztrált egyéni vállalkozások
száma
Regisztrált főfoglalkozású egyéni
vállalkozások száma
Regisztrált gazdasági szervezetek
száma
Regisztrált jogi személyiség nélküli
vállalkozások száma
Regisztrált korlátolt felelősségű
társaságok száma
Regisztrált költségvetési szerv és
intézménye
Regisztrált közkereseti társaságok
száma
Regisztrált nonprofit szervezetek
száma
Regisztrált részvénytársaságok
száma
Regisztrált társas vállalkozások
száma

Munkanélküliség

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2014. december havi
adatai szerint Nagykőrös vonatkozásában állandó lakhelyű
álláskereső 1392 fő, melyből 467 fő több mint egy éve
regisztrált álláskereső. A nyilvántartott álláskeresők a
munkavállalási korú népesség (16.539 fő) arányában 8,42 %.
Az országos átlaghoz képest, kedvezőbb mutatókkal
rendelkezik Nagykőrös. (forrás: KSH)

1.6

Gazdasági környezet

Nagykőrösön a regisztrált vállalkozások száma folyamatosan
nőtt az elmúlt időszakban. Míg 2009-ben 3 388 db, addig 2013ra 3 777 db a gazdasági szervezetek száma. A Ceglédi-térség
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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A város különböző területein, különböző adottságokkal és
beépíthetőségi mutatókkal 33 ingatlan alkalmas gazdasági
fejlesztésre, ezek az ingatlanok magán, önkormányzati vagy
vegyes tulajdonban vannak.
Nagykőrös város gazdasági fejlesztésre alkalmas területeinek
összesítését az alábbi táblázat mutatja:
Megnevezés
m2
ha
Azonnal beépíthető
2 828 713
282,87
terület
Művelés alóli
kivonást követően
503 654
50,37
beépíthető terület
Összesen
3 332 367
333,24
1.7 SWOT analízis
A gazdasági program tervezési folyamata során - a
helyzetelemzés alapján - a lehetőségek felmérése szükséges. E
felmérés egyik egyszerű és klasszikusnak tekinthető módszere
a SWOT analízis. A SWOT betűszó négy angol szó
kezdőbetűiből alakult ki. (S = strengs = erősségek, W =
weaknesses = gyengeségek, O = opportunities = lehetőségek,
T = Threats = veszélyek). Erősségek és gyengeségek a belső
környezetből fakadnak, s a jelen helyzeten alapulnak.
A lehetőségek és veszélyek, az önkormányzaton kívüli, külső
környezetből származnak, s nincs közvetlen ráhatása ezek
befolyásolására.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Erősség:
 térségi szerepkör ellátása
 földrajzi elhelyezkedés
 stabil költségvetés
 hagyományokkal
rendelkező erős oktatás,
szakképzés
 fejlesztési potenciál

Gyengeség:
 Kedvezőtlen demográfiai
folyamatok
 Magas munkakeresők
száma
 Alacsony K+F, alacsony
innovációs képesség

Lehetőség:
 A megvalósult
beruházások hatására nő
a tőkevonzó képesség
ennek következtében
fellendülő gazdaság
 Uniós forrásokból való
részesedés, az elnyert
támogatások hatékony
felhasználása
 Kecskeméten letelepülő
Mercedes gyár pozitív
hatása a foglalkoztatás
terén
 Fokozódik az igény a
turisztikai adottságok
turisztikai hasznosítására
 Megyeváltás lehetősége

Veszély:
 Régión belül a kistérség
gazdasági stagnálása,
viszonylagos
lemaradásának
kedvezőtlen hatása a
város fejlődésére
 a fejlesztési
források lehívásának
akadálya, alacsony
támogatási intenzitás a
központi régióban
 a megvalósult
beruházásokat követően
nő az üzemeltetési feladat
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2
2.1

A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI
Jogszabályi háttér

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 116. §-a írja elő a gazdasági program elkészítésének
kötelezettségét az önkormányzatok számára, melynek
értelmében a gazdasági program a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó
időszakra szól. Jelen gazdasági program 2014-2019 időszakot
öleli fel.

2.2

Képviselő-testület bemutatása

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának eredményeképpen Nagykőrös városban 12 fős
képviselő-testület
alakult.
Nyolc
képviselő
egyéni
választókerületi, három képviselő pedig kompenzációs listás
mandátumot szerzett. A választópolgárok akaratából az
alábbi összetételű képviselő-testület kezdte meg működését
2014. október 23. napjával:
1 polgármester
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt
8 fő képviselő
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt
1 fő képviselő
Magyar Szocialista Párt
1 fő képviselő
Jobb Nagykőrösért Egyesület
1 fő képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei:
azaz a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a
képviselő-testület hivatala, valamint a jegyző látja el. A
végrehajtó jogkört alapvetően a polgármester által irányított,
a jegyző által vezetett polgármesteri hivatal végzi.
Az önkormányzat által önként vállalt helyi feladatok ellátása
nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladatok, illetve az
illetékességébe utalt hatósági jogkörök ellátását.
Nagykőrös Város Önkormányzata támogatja a lakosság
önszerveződő
közösségeinek
a
tevékenységét
és
együttműködik velük.
A gazdasági program megalkotásával az önkormányzat
világossá kívánja tenni költségvetési és adópolitikáját, az
intézmények működtetésével kapcsolatos elképzeléseit,
vagyongazdálkodási céljait, az egészségügyre, szociális
ellátásra, oktatásra, nevelésre, kultúrára, városfejlesztésre és
üzemeltetésre vonatkozó terveit az eddig ismert lehetőségei
keretén belül.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a város
lakossága, valamint a Nagykőrösön működő vállalkozások
lehetőség
szerinti
bevonásával,
közreműködésével,
támogatásával, az összefogás erejét szem előtt tartva kívánja
ellátni.
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2.3

Kialakításának szempontjai
5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
6. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP)
7. Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív
Program (KÖFOP)
8. Vidékfejlesztési Program (VP)
9. Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP)
10. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
(RSZTOP)

Nagykőrös Város Önkormányzat gazdasági programjának
célkitűzéseinek összhangban kell állnia a különböző tervekben
megfogalmazott
célokkal,
valamint
a
fejlesztési
lehetőségekkel, a helyi, uniós és állami koncepciókkal.

2.3.1

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Széchenyi 2020

„A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll
Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz
képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása
volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket
11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell
igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba
fejlődik majd tovább.” (www.palyazat.gov.hu/szechenyi_2020)

Városunk a központi régióban történő elhelyezkedésével
alacsonyabb támogatási intenzitással pályázhat, melyek
kedvezőtlenek számunkra, figyelembevéve a kistérség
alacsonyabb fejlettségi szintjét a központi régióban lévő többi
kistérséghez képest.

Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló
uniós források felhasználását tíz operatív program keretében
tervezi:
1. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
2. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
3. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
4. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

9 / 33

http://www.nagykoros.hu

Nagykőrös Város Önkormányzat Gazdasági Programja

2.3.2

Nagykőrös Településfejlesztési Koncepciója

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Településfejlesztési
Program
Helyzetfeltárás
című
dokumentumát a 109/2006. (VI.29.) Öt. sz., a Fejlesztési
Koncepciót a 176/2006. (XII.14.) Öt. sz. határozattal fogadta
el. A Fejlesztési Koncepció szolgál arra, hogy az adott
helyzetből kiindulva, a tervezési időszakra (hosszú távon 15-20
évre) vonatkozóan számba vehető lehetőségek és veszélyek
függvényében
felrajzolják
a
lehetséges
fejlődési
forgatókönyveket.
Jelen
gazdasági
programban
meghatározott célok és intézkedések a Településfejlesztési
Koncepció felülvizsgálatának alapját képezi.

2.3.3

Nagykőrös Integrált Településfejlesztési Stratégi

Nagykőrös Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a
belügyminisztériummal együttműködve jelen időszakban
alkotja meg. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a
314/2012. (Xi.8.) Korm. rendelet alapján készül.

A korábbi programokra építve a múlt eredményein
keresztül és a jövő célkitűzéseire keressük a
megoldásokat.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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3

GAZDASÁGI PROGRAM 2014-2019

3.1

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI POLITIKA (ALAPELVEK)
-

az önkormányzat fejlesztési céljainak összhangban kell
állnia az állami strukturális reformokkal,

-

az EU-s fejlesztési pályázatok ésszerű felhasználása
érdekében
Nagykőrös
fejlesztési
szempontjait
tervszerűen és tudatosan figyelembe kell venni,

-

pénzügyileg biztosítani kell a pályázatokhoz szükséges
önrészt,

-

a folyamatban lévő beruházásokat be kell fejezni:
kiemelten kezelendő az ivóvíz minőség-javító és
útépítés, útfelújítási beruházás

-

a pályáztatások során – azonos feltételek esetén – a
nagykőrösi vállalkozó, vagy vállalkozás kapjon
elsőbbséget, illetve az alvállalkozói szerepkörök
elősegítése fontos feladat

-

a beruházási és egyéb pályázatok során elsődleges
szempont legyen, hogy a pályázati cél minél jobban
illeszkedjen Európai uniós fejlesztési programokhoz

-

a környezetvédelmet és az egészségvédelmet szolgáló
pályázatok mellett a
helyi
gazdaságfejlesztés,
vállalkozásösztönzés, munkahelyteremtés megalapozó
projektek kiemelt előkészítése

-

a város működőképességét fenn kell tartani, a kötelező
és az önként vállalt feladatainkat el kell látni,

-

a működési
kiadásokat,

-

hitel igénybevétele
történhet,

-

a helyi adóbevételek növelését elsősorban a
kintlévőségek hatékonyabb behajtásával szükséges
elérni,

-

az idegenforgalom fellendítése érdekében különböző
vendégcsalogató, több napos, esetenként több
települést összekapcsoló programok megszervezése,

-

a feladatok között kiemelt fontosságot élvezzen az
intézményhálózat működtetése és a városüzemeltetési
tevékenység,

-

a sportélet fellendítése, a szabadidő-, és tömegsport
erősítése,

-

a társadalmi és civil szervezetekkel kölcsönös
informáltság erősítése, feladat ellátási megállapodások

-

ifjúsági szervezetek működtetése

-

bevételek

fedezzék

elsődlegesen

a

működési

fejlesztési

célra

a
kiemelt
területek
határozott
fejlesztése:
városüzemeltetés színvonalának emelése, úthálózat
fejlesztése, turizmus, kulturális értékek erősítése,

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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3.2

Önkormányzat gazdálkodása

Elsődleges cél a következő. évekre a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
rendelkezéseinek
betartásával
a
kötelező
feladatok
ellátásának biztosítása, az átalakított intézményrendszer
működtetése.
A változások főbb elemei az előző ciklusban:
 Járási Hivatal megalakulása
 Polgármesteri Hivatal átszervezése
 Nagykőrösi
Szolgáltató
Központ
gazdálkodási
jogkörének kiterjesztése
 Köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése,
önkormányzati üzemeltetés meghagyásával
 KÖVA Zrt. feladatainak változása
A változások hatására az önkormányzat
feladatait három szervezet látja el:
 Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
 Nagykőrösi Szolgáltató Központ
 KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

gazdálkodási

A hivatal végzi a város közigazgatási és üzemeltetési
feladatait. Az önkormányzat intézményei útján gondoskodik a
kötelező és önként vállalt feladatok ellátásáról.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt-vel kötött szerződés alapján
biztosította az önkormányzat a lakosság részére a szilárd
hulladékgyűjtést és a távfűtést. A társaság 100 százalékos
önkormányzati tulajdonban van. Jegyzett tőkéje 100 millió Ft,
mérleg főösszege 535 millió Ft. Az ivóvíz ellátást,
szennyvízelvezetést és tisztítást a BÁCSVÍZ Zrt. látja el az
önkormányzattal kötött szerződés alapján.
A 2014-2020 közötti önkormányzati pályázati lehetőségek még
nem ismertek teljes mértékben, így azok költségvetésre
gyakorolt hatása sem mérhető. Középtávon a jelenlegi kiadás
szint tervezhető.

A gazdálkodását minősíti az önkormányzati vagyon nettó
értékének alakulása. A feladatok ellátásához szükséges
eszközök
amortizációját,
illetve
az
értékesített
vagyonelemeket a mindenkori éves költségvetésből tudta az
önkormányzat pótolni. A Magyar Állam 2013. és 2014. év
során, két ütemben átvállalta az önkormányzat teljes 1.234
millió Ft összegű adósságállományát. Az adósság kiváltását
követően az önkormányzatnak nincs tőke és kamatfizetési
kötelezettsége.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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3.3

Adópolitika

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.)
felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési
önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az illetékességi
területén helyi adókat, valamint települési adókat vezethet
be.
Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan
települési adót vezethet be, amelyet más törvény nem tilt. Az
önkormányzat
települési
adót
bármely
adótárgyra
megállapíthat, feltéve, hogy azt nem terheli törvényben
szabályozott közteher és a települési adónak nem lehet
alanya szervezet, továbbá vállalkozó.
Nagykőrös
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
rendeleteivel az
 építményadót,
 a magánszemélyek kommunális adóját,
 és a helyi iparűzési adót
vezette be.
A Htv.2011-ben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
előírásainak és a valorizáció mértékének megfelelően a
maximális adómérték iparűzési adó esetén 2 %, építményadó
vonatkozásában 1.852,1 Ft/m2, magánszemélyek kommunális
adója tekintetében 28.624,3 Ft/adótárgy.
Nagykőrösön 2015. január 1-jén a helyi iparűzési adó mértéke
az adóalap 2 %-a, az építményadó mértéke 900 Ft/m2,
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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magánszemélyek kommunális adója pedig összkomfortos és
komfortos lakásokra 5000 Ft/év, félkomfortos és komfort nélküli
lakásokra 2000 Ft/év. A fenti adó mértékek évek óta nem
változtak.
2014-ben a város adóbevétele (helyi adók és gépjárműadó)
elérte az 1.000 millió Ft-ot. Az adóbevétel 70 %-át a helyi
iparűzési adó adta. Az iparűzési adóelőleget meghatározó
települési adóalap 2014. évben meghaladta a 32 Mrd Ft-ot.
Az előző négy évben az adóbevétel kiegyensúlyozott volt. 100
millió Ft bevétel kiesést okozott a 2013. évben bevezettet
gépjárműadó megosztása. 2014-ben kiemelkedő volt az
iparűzési adóbevétel a feltöltési kötelezettség teljesítése miatt.
Az 1/2015. (II.12.) önkormányzati határozat és a hatályos helyi
rendeletek figyelembevételével a 2015-2019. évekre az
alábbiak prognosztizálhatóak:
A bevezetett adónemek és az érvényben lévő adómértékek
alapján befolyó adóbevételek felelős gazdálkodás mellett
biztosítják az önkormányzat feladatainak ellátását, pénzügyi
stabilitását, azonban nem nyújtanak fedezetet a meglévő
infrastruktúra felújítására, beruházások megvalósítására.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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Az Önkormányzat
adóbevételei

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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3.4 KIEMELT PROJEKTEK

3.4.2 Városközpont rehabilitáció folytatása

3.4.1 Ivóvíz minőség-javító program

A Nagykőrös Városközpont rehabilitációjának beruházása
2011 novemberében megvalósult. A kivitelezés során megújult
a református templom, a római katolikus templom és a
tímárház homlokzata. Átépítésre került a Szabadság tér,
Széchenyi tér, Deák tér közterületei. A megvalósítást követően
nagyban javult a város megítélése és kedvelté vált a főtér
használata, mely a pezsgő élet elengedhetetlen része lett.
Az elkövetkező években fontos feladat lesz a Hősök terének
megújítása, mivel a tér nagyban javítaná a városközpont
összképének megjelenését. Ezen kívül kiemelt figyelmet fog
kapni a városközpont és a Kálvin téri piacot összekötő
városrész területrendezése is. A projektek megvalósítását
Európai Uniós pályázatok bevonásával lehet majd
hatékonyabban megvalósítani.

Magyarország néhány településén – köztük Nagykőrösön is - a
közüzemi vízmű által szolgáltatott víz megfelelő minősége
mellett a környezeti adottságokra visszavezethetően fennáll a
vízellátás alapját képező üzemelő vízbázis veszélyeztetettsége.
A város ivóvízében sajnálatos módon határérték feletti az
ammónia koncentráció, aminek következtében szükségessé
válik annak a kezelése, melyet a vízminőség-javító
programnak megfelelően kívánunk megoldani. A település
vízmű
telepéről
szolgáltatott
ivóvíz
a
rendeletben
meghatározott minőségi jellemzők közül ammónium-, vas és
esetenként mangántartalom tekintetében nem felel meg az
előírásoknak. A projekt célja olyan víztisztító technológia
telepítése, amely biológiai úton lehetővé teszi a megfelelő
minőségű ivóvíz szolgáltatását. Ehhez a tisztító technológia
telepítésén kívül szükség van részleges ivóvíz-hálózat
tisztítására, rekonstrukcióra.
A projekt megvalósítása három egységre különíthető el: A
jelenlegi vízmű területén technológiai fejlesztésre, új kút
létesítésére, valamint részleges hálózati rekonstrukcióra.
A beruházás megvalósulásával biztosított lesz a szolgáltatott
ivóvízminőség előírásoknak való megfelelése, és ez által a
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

3.4.3 Piac fejlesztése
A Kálvin téri piac fejlesztésének 2011-ben megvalósult az I.
üteme. Szükséges a további fejlesztések folytatása, mint a
piac környezetrendezése (útfelújítás, parkolók, víztorony
környéke), energetikai beruházás, valamint a városközpontot
összekötő terület rendezése. Pályázati forrás elengedhetetlen
elem a fejlesztés megvalósításához.
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3.5 Tervezett Nagy Projekt



Nagykőrös
Város
Önkormányzat
Rehabilitációs
Szakkórházának és Rendelőintézetének további fejlesztése.
Az egészségügyi és szociális ellátás magas szinten és
színvonalon való biztosítása a településen és a környéken
lakók számára. A regionális rehabilitációs jellegét tekintve
fontos a szakkórház szerepe. Működését magas színvonalon,
megfelelő műszaki- és humáninfrastruktúrával biztosítja. Az
intézmény többször elnyerte az év kórháza címet, kimagasló
munkája
és
munkatársai
révén.
Az
intézmény
továbbfejlesztése, profiljának kiegészítése, a kórház, város
számára előnyös cél lehet. Tekintve a rehabilitációs ellátás
további térnyerésének a jelenlegi infrastruktúra kibővítése
ergoterápiás (tankonyha, tanfürdőszoba, számítógépes
műhely, stb.) és balneoterápiás egységek létrehozásával reális
elképzelés lehet. Ehhez egy új, korszerű, létesítmény
lehetőségét kell biztosítani a rehabilitáció – szociális,
munkaügyi, pedagógiai, orvosi – funkcionális egység
fejlesztésére,
amely
közvetetten
és
közvetlenül
is
(foglalkoztatás), szélesíti a munkaerőpiacot.



3.6.

SZAKTERÜLETENKÉNT MEGHATÁROZOTT PROGRAMOK

3.6.1

Városfejlesztési célok

Beruházások, felújítások a városüzemeltési feladatokon kívül,
melyek megvalósítása függ a gazdasági lehetőségektől és a
megfelelő pályázati kiírások megjelenésétől:
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.










3.6.1.1

Nagykőrös- Cegléd összekötő kerékpárút építése
(folyamata elkezdődött)
Nagykőrös, Kálvin téri piac környezetrendezése és
fejlesztése
Cifrakert felújítása
Járdaépítés, felújítás
Játszótér felújítások
A távhő szolgáltatási rendszer fejlesztése
Az ivóvíz minőség javítása
Az Önkormányzati tulajdonú épületek és intézmények
energetikai célú fejlesztése, az ingatlan vagyon
korszerűsítése, fejlesztése
Ipari Park infrastruktúra fejlesztése

Épített örökség védelme

Nagykőrös város arculatát alapvetően meghatározó, az
egyediséggel bíró településképben döntő szerepet játszó
épített örökség védelme továbbra is fontos feladat.
Nagykőrös
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megalkotta a 5/2011. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet
az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható
önkormányzati támogatásról. A városunkban lévő számos
védettséget élvező épület állag megóvása és a városkép
javítása érdekében továbbra is fenntartandó a támogatási
rendszer, illetve új lehetőségek felkutatása, elősegítése.
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3.6.2 Városüzemeltetés
3.6.2.1

Játszóterek, parkok, zöldterületek

A város közel 340 000 m2 belterületi közcélú zöldfelülettel, ezen
felül kül- és belterületen további 150 000 m2 önkormányzat
kezelésében lévő közterülettel rendelkezik. A közcélú
zöldfelületek
fenntartása
a
fenntartási
osztályoknak
megfelelően történik.
Zöldfelületek megoszlása:

Az osztályba soroláson kívül fontos feladat a fakataszter
felvétele,
mely
alapját
képezheti
városfásítási
terv
elkészítésének. A fásítás hozzájárulhat városunk esztétikus
megjelenéséhez.
A fásítás megvalósítása során fontos továbbra is a lakossági
fásítási akció rendszeres megszervezése, előtérbe helyezve az
utcarészek homogén faj és fajta alkalmazásával törtnő
kiültetését.
Indokolt a városközpont funkcióbővítő rehabilitációjával
megkezdett zöldfelület felújítás folytatása elsősorban
zöldfelületi rendszert alkotva a Ceglédi út, valamint a
Kecskeméti út felé. Szintén indokolt a Cifrakert megkezdett
felújításának folytatása, új funkciók, kertépítészeti elemek
létesítésével. A felújítások megvalósítását követően a megújult
egységek zöldfelületi rendszert alkotva biztosíthatják a
kikapcsolódást, sportolási lehetőséget, hasznos időtöltést. A
felújítás – összetettségénél fogva – elsősorban pályázati forrás
igénybe vételével történhet.
Fontos továbbá a lakóközösségi zöldfelületek állapotának
folyamatos javítása, melynek 2014. évben jó példája volt a
Kossuth Lajos út, valamint a Petőfi – Örkényi utcák
teresedésében lévő zöldfelület megújítása, új funkcióval
történő felruházása.
Játszóterek állapota: Városunkban korábban is kiemelt
jelentőségű volt a korszerű, biztonsági követelményeknek
megfelelő játszóterek kialakítása. Jelenleg elmondható, hogy
a város játszóterei megfelelnek a játszótéri eszközök
biztonságáról szóló 78/2003. (XI.27.) Korm. rendelet

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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előírásainak, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az első
szabványos játszótér telepítésére 2001-ben került sor, melyek
vizsgált időszak alatt történő felújítása indokolt. A
településrészek
demográfiai
összetételének
változását
követve fontos új játszóterek létesítése. Új területként javasolt a
jóváhagyott játszótér építési és felújítási tervnek megfelelően
a Temetőhegyi városrészen, az erre a célra fenntartott
területen új játszótér létesítése, valamint továbbra is fontos a
Cifrakerti játszótér új játszóelemekkel történő bővítése.
A szabadidős tevékenység bővítése érdekében – elsősorban
pályázati lehetőség megléte esetén – javasolt kültéri fitness
eszközök telepítése (pl: Dózsa György utca – Kőrös ér területe).

3.6.2.2

Köztisztaság

Városunk kellemes, élhető város az alföld közepén, melyet
számos díj, elismerés igazol. A vonzerő fenntartásában,
megjelenésünk javításában fontos szerepe van a köztisztasági,
településtisztasági feladatok következetes végrehajtásának.
Fontos hangsúlyozni, hogy a naprakész feladatellátás mellett
nem hanyagolható el a lakosság tevékeny bevonása, pl.:
országos hulladékmentesítési akciókhoz való csatlakozáson
keresztül, mely az elhagyott hulladék összegyűjtése mellett a
szemléletformálást, környezettudatos magatartást fejlesztését
is elősegíti. Ezen programok pl.: a TeSzedd mozgalom,
melyhez a jövőben is fontos a csatlakozás.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

3.6.2.3

Hulladékgazdálkodás

Az önkormányzat csatlakozott a Duna-Tisza közi Nagytérségi
Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási programhoz, ennek
megfelelően a rendszerben megvalósult elemek igénybe
vételével, az azok által biztosított műszaki feltételekre való
tekintettel, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, és
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával történik a keletkező
települési hulladék kezelése. Az igénybe vevők számára
biztosított a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés 4 frakció, valamint
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is papír, műanyag,
PET palack, italos kartondoboz, valamint fém csomagolási
hulladékáramok vonatkozásában. Az időszak alatt tekintettel
a vonatkozó uniós normák előírásaira, valamint a
környezetterhelés csökkentésének igényére célként kell
megfogalmazni a hulladék anyagában történő hasznosítási
arányának
növelését,
a
kommunális
gépjárműpark
korszerűsítését kisebb környezeti terhelést biztosító járművekre.
(2014. évben az anyagában újrahasznosított hulladék aránya
alig több, mint 5 %-a az összes hulladéknak!) Fontos feladat a
környezettudatos
magatartás
érdekében
végzett
és
végzendő szemléletformálás. Fontos feladat a biológiailag
lebomló hulladék minél nagyobb mértékű eltérítése a
depóniától, illetve a kezelt/komposztált szerves anyag minél
nagyobb arányú visszajuttatása tápanyag visszapótlás
céljából.
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3.6.2.4 Piac-vásár
Városunkban nagy hagyománya van a növénytermesztésnek,
több kertészeti kultúránk tette híressé Nagykőröst. Fontos,
hogy az itt megtermelt javaknak helyben is biztosított legyen
értékesítési lehetősége. A Kálvin téri piac fejlesztésének 2011.
évben megvalósult I. üteme jelentős előrelépés volt a cél
kiteljesítésében. Szükség van azonban a felújítás-korszerűsítés
további folytatására, melynek következtében a kereskedelmi
funkció mellett az esztétikai megjelenés is emeli a piac
értékét. A felújítás nem nélkülözheti a pályázati forrás
bevonását.
Vásár:
Az alföld közepén egyedülálló módon városunkban működik
igen jelentős vásár. A rendezvény színvonalának emelése
érdekében
szükséges
a
közműhálózat korszerűsítése,
belvízkérdés rendezése, nagyvásárok programokkal való
megtöltése. A mai kor elvárásainak való megfelelés
érdekében a belső úthálózat stabilizálása, energetikai
közlekedésbiztonsági fejlesztése.

3.6.2.5 Távhőszolgáltatás
A távhőszolgáltatás átvételére 2013. július 1-vel került sor. A
rendszer – a mai kor követelményeinek, valamint
energiahatékonysági
szempontoknak
való
megfelelés
érdekében – jelentős felújítást igényel az elkövetkezendő
időszakban.
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A megújuló energiaforrások előtérbe helyezése szükséges,
melynek érdekében pályázat benyújtására került sor „EGT
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a
Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A12013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek
létesítése - már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás
átállítása című Norvég Alap által kiírt pályázati felhívás szerint
pályázatot
nyújtottunk
be
HU03-0006-A1-2014
Távhőszolgáltatás
ellátása
megújuló
energiaforrás
termálenergia felhasználásával” címmel. Az eredménye még
nem ismert.
Megvizsgálásra
került
napelemek
alkalmazásának
lehetősége, megfelelő pályázati forrás rendelkezésre állása
esetén a pályázat benyújtásra kerülhet.
Szükséges továbbá a primer kör korszerűsítésére, felújítására,
mely szintén pályázati forrás igénybe vételével valósulhat
meg.

3.6.2.6 Közlekedésfejlesztés
3.6.2.6.1 Térségi útépítések és felújítások:



A 4601 jelű út és a 4613 jelű út (egyrétegű utak) felújítása
évek óta várat magára, fontos lenne ennek elősegítése
Megvalósításra vár a 441 jelű másodrendű főút (CeglédKecskemét) Nagykőrös várost elkerülő szakaszának
kiépítése
441-es út burkolatának megerősítése, szélesítése
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3.6.2.6.2 Helyi utak építése felújítása:





Belterületi gyűjtő utak és útszakaszok kiépítését ütemesen
folytatni kell
Pálfájai út szélesítése, felújítása
4613-as és 441-es utak közötti összekötő út burkolatának
megépítése (5263 m)
Burkolat felújítások szükségesek az optimalizált fenntartás
érdekében

igényét. A hálózat állapota megfelelő, a vezetékek nagy
része légkábel, csak a központi részeken van földkábel. A
korszerűsítést folyamatosan kell végezni a műszaki színvonal
javítása érdekében.
A 2009-es KSH adatok szerint a háztartási áramfogyasztók
száma 12751 db, a háztartások részére szolgáltatott villamos
energia 24.789 ezer Kwh, a szolgáltatott összes villamos
energia mennyisége 48.679 ezer Kwh.

3.6.2.7 Közvilágítás

3.6.2.9 Csapadékvíz elvezetés, belvízvédelem

Belterületen a közvilágítás kiépítése és üzemeltetése
önkormányzati feladat. A közvilágítás korszerűsítése 1997.
évben befejeződött. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. 2014. december 31-ei
adatai alapján, Nagykőrös belterületén 3520 darab
közvilágítási lámpatest van, teljesítménye 196,277 kW. A
lámpatestek
többségek
nagynyomású
nátrium
és
kompaktfénycsöves fényforrások. A rendszer megújítása
időszerűvé vált, kiemelten az energiatakarékos megoldások
előnyben részesítése mellett.

A 18/2003. (XII. 09.) KvVM-BM együttes módosításáról szóló
6/2005 (II.22.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és
belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról,
Nagykőröst nem sorolja a belvíz veszélyeztetett települések
közé. A településen a földmedrű nyílt csapadékvíz elvezető
árok hossza több mint 30 km, a burkolt medrű nyílt árok hossza
közel 15 km, a zárt csatornáké pedig 30 km felett van. A
belvízelvezető rendszer az összegyűjtött csapadékvizet a
Kőrös-érbe és a Kürtilapos csatornába vezetik, mely utóbbi a
Kőrös-érbe, az pedig a Tiszába torkollik.
Az önkormányzat kiviteli tervekkel rendelkezik a teljes
településen
történő
csapadékvíz
elvezető
rendszer
kiépítéséről, melyből már két ütemben európai uniós
támogatással a város legkritikusabb részein 2009 és 2011
között megépült. A település jelenleg 75,49 %-ban
csatornázott.

3.6.2.8 Elektromos hálózat
A villamos energia ellátását az EDF DÉMÁSZ Zrt. (6720 Szeged,
Klauzál tér 9.) biztosítja a településen. A jelenlegi rendszer
hosszú távon ki tudja elégíteni a város villamos energia
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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A teljes rendszer kiépítése kisléptékekben folyamatosan
komplexebb megoldásként pályázati forrásokkal célszerű
megvalósítani.

3.6.2.10 Gázellátás
A város vezetékes gázellátását a TIGÁZ Zrt. (Ceglédi
Üzemmérnökség, 2700 Cegléd, Árpád u. 32.) biztosítja a
kecskeméti gázátadóról. A településen a közintézmények
energiaigényének teljes körű kielégítését földgáztüzeléssel
oldják meg. A hálózat állapota megfelelő, folyamatosan
végzik a kisnyomású vezetékhálózat rekonstrukcióját.
A település földgázellátása jónak és biztonságosnak,
alkalmazása környezetvédelmi szempontból kedvezőnek
minősíthető. A háztartási gázfogyasztás 59,65 %-a volt az
összes felhasználásnak. A gázvezetéki hálózat hossza: 148,6
km. Az értékesített gáz összesen 12.427,1 ezer m3. A gázzal
ellátott háztartási gázfogyasztók száma: 7.113. A gázvezetéki
hálózat fejlesztése 1999 óta TIGÁZ ZRT. beruházásában valósul
meg.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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3.6.3 Vagyongazdálkodás
3.6.3.1 Részvények, üzletrészek

A térképen piros színnel jelölt
területek a forgalomképes,
belterületen lévő
önkormányzati ingatlanok.

Az önkormányzat üzletrészekben, részvényekben
megtestesülő portfoliójával való gazdálkodás
körében a kisebb befolyást biztosító üzletrészek és
részvények megtartása indokolt.
Azonban minden ilyen ügyletet előzetesen - a
város érdekeire tekintettel - egyedileg vizsgálni
szükséges.
3.6.3.2 Önkormányzati vagyon
Az önkormányzat 1700-1800 vagyontárgyból álló
ingatlan vagyonállománya döntő többségben
forgalomképtelen. Ezek alapvetően a helyi
közutakat, parkokat, tereket és műtárgyaikat öleli
fel. A forgalomképes vagyon túlnyomó részét a
187 db önkormányzati bérlakás adja, amelyeken
kívül néhány beépítetlen telekingatlan és
sportlétesítmény tulajdonosa is az önkormányzat.
Ennek aránya az összvagyonon belül mintegy
11 %.
A beruházások során az érintett önkormányzati
vagyonelemek értéke nő. A beruházásokkal nem
érintett további vagyonelemek fejlesztéséről a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. évente készítendő felújítási terv alapján a Képviselő-testület
dönt. Általánosságban elmondható, hogy a meglévő lakás célra használt ingatlanok komfort fokozatát kívánja az önkormányzat
növelni.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
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3.6.4

Köznevelés

Nagykőrös Város Önkormányzata
kötelező feladatként látja el a
területén
az
óvodai
nevelés
feladatát.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Nagykőrös Város Önkormányzat fenntartásában működő kötelező köznevelési
feladatokat ellátó intézmények

Intézmény neve

Feladatellátás

Jogállás

Nagykőrösi Bóbita Óvoda

óvodai nevelés

Önálló költségvetési szerv

Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda

óvodai nevelés

Önálló költségvetési szerv

Nagykőrösi Mese-vár Óvoda

óvodai nevelés

Önálló költségvetési szerv

Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda

óvodai nevelés

Önálló költségvetési szerv
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Általános célkitűzések a köznevelési feladatellátásra, a
gyermek és ifjúsági korosztályra vonatkozóan
A köznevelésnek döntő szerepe van a népesség iskolai
végzettsége és ezen keresztül a gazdasági, társadalmi
fejlődés alakításában. Nagykőrös város megkülönböztetett
figyelmet szentel a helyi köznevelési rendszer fejlesztésének.
Nagykőrös városban teljes körű köznevelési intézménystruktúra
működik az óvodáskortól az általános iskolai tanulmányok
befejezéséig:
 öt óvoda,
 hat általános iskola, (ebből egy speciális tantervű),
 két középiskola,
 általános és középiskolai kollégiumi ellátás,
 alapfokú művészeti iskola,
A településen az intézményrendszer által biztosított teljes
körűen a nevelés és oktatás.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Nagykőrös városban működő köznevelési intézmények
Intézmény neve

Fenntartó

Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola
Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános
Iskola és Kollégium
Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Dalmady Győző Óvoda, Általános
Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola
Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium
Názáret Római Katolikus Óvoda
Arany János Református Általános
Iskola
Arany János Református
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
Nagykőrösi Kolping Katolikus
Általános Iskola

26 / 33

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

Vidékfejlesztési Minisztérium
Váci Egyházmegye Ordináriusa

Nagykőrösi Református
Egyházközség

http://www.nagykoros.hu

Nagykőrös Város Önkormányzat Gazdasági Programja
Az óvodai ellátás Nagykőrösön 100 %-ban biztosított. A
nagykőrösi kisgyermekek nevelését szakképzett, hivatásuk
iránt elkötelezett óvónők végzik. Az óvodák otthonos,
barátságos, megfelelő infrastruktúrával rendelkező épületeit
folyamatosan karbantartják a fenntartók (önkormányzat és
egyház).
Valamennyi óvoda és iskola kiemelt figyelmet fordít a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, de a
tehetséggondozást is kiemelten kezeli.
Az alapfokú nevelés, oktatás infrastrukturális feltételei jók, az
intézmények
presztízsében
mutatkoznak
bizonyos
különbségek. Az egyes óvodák és általános iskolák igyekeznek
speciális kínálattal vonzani a családokat.
A gyermekek, fiatalok is igénybe tudják venni a városban
működő sport- és szabadidős szolgáltatásokat. Az iskolák,
valamint iskolán kívül a különböző egyesületek a
sporttevékenységek széles választékát kínálják. Vannak
természetesen olyan rendezvények, létesítmények, melyeknek
létrehozásakor elsődleges szempont, hogy a gyermekek,
illetve a fiatalabb korosztályok érdeklődését és aktivitását
felkeltsék, pl. a gördeszka pálya.
Nagykőrös Város Önkormányzata a középiskolások közösségi
tevékenységének folytatásához a lehetőségek széles
palettáját nyújtja: a fenntartásában működő Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal, Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ,
Nagykőrösi Szolgáltató Központ, Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ vezetőivel történt egyeztetés alapján

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

valamennyi költségvetési szerv fogadókész, és a tevékenység
folytatásához szükséges feltételeket biztosítja.

3.6.5. Közművelődés
A közművelődésről való gondoskodást, valamint a közösségi
színtér
biztosítását
Nagykőrös
Város
Önkormányzat
fenntartásában működő Arany János Kulturális Központ
biztosítja.
A város életének fontos közösségi színtere a közművelődés.
Hagyományainak ápolása, természeti, művészeti értékeinek
kihasználása, önszerveződő és szervezett közösségeinek
támogatása a jövőben is feladat. A kiemelt és már
hagyományosnak tekinthető rendezvények újszerű, friss
szemléletű szervezése fontos. Továbbra is törekedni kell, hogy
a város lakói hozzájussanak a kulturális szolgáltatás különböző
formáihoz. Kulturális értékek biztosítása, genius loci
(helyszelleme)
erősítése,
kiemelten
Arany
János
hagyományának megőrzése és ápolása elengedhetetlen
feladat. Fenn kell tartani a helyi kulturális tevékenységbe
bekapcsolódó szervezetek támogatását, melyet Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendeletével fogadott el.
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3.6.6

Egészségügy, szociálpolitika

Az ágazathoz tartozó feladatok megvalósításában a prioritás
az egyes részterületek közötti együttműködésben, a közös
tervezésben és a folyamatos párbeszédben jelölhető ki. Arra
helyezzük a hangsúlyt, hogy mind az egészségügyi, mind a
szociális és gyermekvédelmi területen az állampolgárok az
egyes ellátásokról a szükséges információkat megkapják az
igazgatási és az intézményi területen dolgozó szakemberektől,
valamint a sajtó nyilvánosságán keresztül. A lakosság igényeit
és szükségleteit folyamatosan követni kell, a szolgáltatásokat a
jogszabályi követelményekhez és a felmerülő igényekhez kell
igazítani.
A fentiekben megfogalmazott célok teljesülését szolgálják:
 a szociális szolgáltatások részen a koncepció
kialakítása, rendszeres felülvizsgálat szükséges
 az intézmény által képes az igény felmérését a lakosság
körében elvégezni
 fel kell mérni, tisztázni az egyes szolgáltatások esetében
a férőhelyszámok módosítását

3.6.7

Nemzetközi kapcsolatok

Szászrégen
(Románia),
partnervárosaival.

Haaksbergen

(Hollandia)

A testvértelepülésekkel fenntartott kapcsolat elég sokszínű,
azonban elsősorban kulturális alapú és folyamatos törekvés a
gazdasági együttműködés irányába történő előrelépés.
Ennek fényében fontos feladat a meglévő kapcsolatok hazai
és nemzetközi gazdasági tartalommal való megtöltése,
melyeket
a
helyi
gazdaságfejlesztési
elképzelésekkel
összhangban szükséges megvalósítani.
Nagykőrös város gazdasági együttműködésre törekszik a Kínai
Népköztársaságban található Suzhou város Wuzhong
kerületével,
ennek
kialakítását
szolgálják
azok
az
előkészületek, melyeket az elmúlt évek során a két település
vezetői megtettek. Suzhou város Wuzhong kerülete és
Nagykőrös város között 2013-ban került sor baráti kapcsolat
kialakítására, melynek megerősítését szolgálja a 2014-ben
aláírt szándéknyilatkozat.
Több településsel is virágzó a kulturális együttműködés.
Rendszeresen érkeznek testvérvárosi delegációk a nagykőrösi
rendezvényekre, programokra. Ez is elősegíti a kapcsolatok
vitalizálását.

Nagykőrös élő kapcsolatban áll a németországi Espelkamp
városával, a romániai Nagyszalonta ikervárosával, továbbá
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3.6.8 Sport és ifjúság
Nagykőrös
Város
Önkormányzata
helyi
rendeletben
nyilvánította ki, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását
közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak
tartja.
A szabadidő tartalmas eltöltését célzó, verseny- és élsport,
szabadidősport körébe tartozó sporttevékenységeket olyan
értékhordozó tevékenységeknek tekinti, amelyek a lakosság
életminőségét javítják.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények
sport célú hasznosítását biztosítja Nagykőrös Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykőrös város
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 18/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet
szabályai szerint. A sportegyesületekkel, sporttevékenységet
folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és
rendszeres
használatának
feltételeit
illetően
megállapodásokat köt.
Az önkormányzat lehetőségeinek megfelelően támogatja a
városi
sporttevékenységet,
sporttal
foglalkozó
helyi
szervezeteket, valamint a sporttevékenységet is végző
költségvetési szerveit, erre minden évben adott keretet különít
el a költségvetésében.
Nagykőrös Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy
példaképeket állítson a fiatalok elé, ezen példaképek
eredményességével is ösztönözze a sportolást, az egészséges
életmódot, ennek érdekében minden évben négy
kategóriában kerül megválasztásra Nagykőrös Város Év
Sportolója”.
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Nagykőrös Város Önkormányzat a hatályos jogszabályi
előírásokon túl az alábbiakban részletezett kedvezmények,
támogatások,
szolgáltatások
nyújtásáról
döntött
a
közneveléssel,
kultúrával,
szabadidős
tevékenységgel,
gyermekvállalással kapcsolatban.
1. A nagykőrösi fiatalok tehetséggondozását kiszélesítő
ösztöndíj (7-13. évfolyamos tanulók)
Az ösztöndíjpályázatot az önkormányzat évente hirdeti meg a
nagykőrösi állandó lakóhellyel rendelkező általános- és
középiskolai tanulók részére.
2.
Bursa
Hungarica
felsőoktatási,
önkormányzati
ösztöndíjpályázat (a felsőoktatásban részt vevő hallgatók)
Erre a célra Nagykőrös Város Önkormányzata évek óta
jelentős keretet különít el a költségvetésében.
3. Jó tanuló, jó sportoló pályázat (1-13. évfolyamos tanulók)
Nagykőrös Város Önkormányzata évente írja ki a
tehetséggondozás, az ifjúság eredményesebb tanulásra és
magasabb szintű sportolásra ösztönzése, az egészséges
életmódra nevelés, a szorgalmas és igyekvő diákok
munkájának figyelemmel kísérése, valamint a legkiválóbbak
méltó elismerésben részesítése céljából. A pályázati kiírás
szerint 5-5 diák részesülhet arany, ezüst, illetve bronz fokozatú
díjban, melynek jutalma nyári táborozási támogatás és
könyvutalvány.
4. Kiváló diákok polgármesteri fogadása (1-13. évfolyamos
tanulók)
Az egyéni és csoportban kimagasló tanulmányi és sport
teljesítményt elért nagykőrösi általános- és középiskolás diákok
minden tanév végén az ünnepélyes keretek között
megrendezésre kerülő Polgármesteri fogadáson elismerő
oklevelet vehetnek át.
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5. Városi tehetséggondozó matematika szakkör (3-8.
évfolyamos tanulók)
A 4 csoportban heti két órás foglalkozásokkal működő szakkör
a 2010/11. tanévben indult a 8-14 éves korosztály részére. Az
eredményességét és sikerét mutatja a közel 100 %-os
túljelentkezés. A szakkör költségeit, valamint a résztvevő
tanulók két általuk választott matematika versenyen való
részvételét az önkormányzat fedezi.
6. Kulturális és szabadidős tevékenységek kedvezményei
Nagykőrös
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
költségvetési rendeletében évente kulturális célfeladatra
különít el meghatározott mértékű előirányzatot.
A nyári szünidőben szervezett szabadidős foglalkozások,
táborok igen gazdag kínálatából válogathattak a szülők,
gyermekek: erdei, lovas-, múzeumi, egyházi, mesekuckó,
hagyományőrző, életmód, különböző sport- és tánctábor,
nyári prevenciós tábor. Nagykőrös Város Önkormányzata
Balatonakaliban fenntartott és működtetett nyári táborában
vakációzhatnak a kőrösi iskolások.
7. Gyermekeseknek járó kedvezmények, juttatások
A minden év augusztus 20-án megrendezett nagykőrösi
újszülöttek város polgárává fogadása ünnepségen a
családok részére az Önkormányzat emléktárgyat és vásárlásra
jogosító utalványt ajándékoz.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
munkaterve szerinti 2015. március 26-i ülésén tárgyalja
Nagykőrös Város Önkormányzat Ifjúságsegítő –és Diáksport
Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
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3.6.9 Természetvédelem
Területi védettség alatt a természetvédelmi nyilvántartás
szerinti és a helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területek
–jellemzően gyepterületek- állnak, viszont település területén
védett lápok, földvár és kunhalmok is találhatók.
A természet, különösen az erdők mindig is fontos szerepet
töltött és tölt be a település életében, hiszen még a neve is a
kőrisfa fából/elnevezésből ered, sőt a város címerében
található. Létfontosságú megemlítenünk az évszázados
történelmi múlttal rendelkező természeti örökségünket a Pálfát, mely tájvédelmi oltalom alatt áll. A településre látogatók
számára
elérhető
Nagykőrös
egyik
legkedveltebb
kirándulóerdeje a Pálfája-erdő, melynek nevét az itt álló
hatalmas tölgymatuzsálemről kapta. Az idős kocsányos tölgy
lett a névadója a LIFE program keretében felújított
oktatóközpontnak és a körülötte kialakított tanösvénynek is. A
Pálfája Oktatóközpont programjain az ide látogatók
megismerhetik a Duna-Tisza közi homokhátságon elterülő
"Nagykőrösi pusztai tölgyesek" Natura 2000 terület értékeit és
az
itt
folyó
természetvédelmi
munkát
(www.pusztaitolgyesek.hu).
Helyi jelentőségű természetvédelmi területeket sem hagyható
ki a település természeti értékei közül közé tartozik a
Nagykőrösi orchideás rét, a Nagykőrösi Gát-térsége és a
Strázsadomb.
Szintén természeti értékeink részét képezik a településen lévő
jelfák is, melyek megóvása tervezett.
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3.6.10 Környezetvédelem
Az 1995. évi LIII. sz. törvény 40. §. (1) bek. kimondja, hogy "A
környezetvédelmi tervezés alapja a hat évente megújítandó,
az Országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi
Program."
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
208/2008. (XI.27.) ÖT. sz. határozatával elfogadta Nagykőrös
Környezetvédelmi Programját. A fenntartható fejlődés és a
környezetvédelemi
szemlélet
jegyében
a
program
felülvizsgálata
megtörtént,
melyben
a
Nemzeti
Környezetvédelmi Program III.-mal és a III. Megyei
Környezetvédelmi Programmal összefüggésben, a környezeti
célkitűzések a következők:
 a település légszennyezésének csökkentése,
 a település csatornázottságának fejlesztése,
 a szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése,
 a környezeti zaj- és rezgésterhelés egészséget, közérzetet és
környezetet veszélyeztető szint alá történő csökkentése,
 a zöldfelületek fejlesztése mind minőségi, mind mennyiségi
vonatkozásban,
 környezetkímélő
mezőgazdasági
technológiák
támogatása az agráriumban,
 a települési rendezési tervek és minden egyéb, természetes
élőhelyeket esetlegesen érintő tervek környezet-szempontú
összehangolása.
 az agglomerációs elhelyezkedéssel járó, ipari fejlődésből
adódó környezeti veszélyeztetések korlátozása.
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3.6.11 Informatika
A város versenyképessége nagymértékben azon is múlik, hogy
az internet és más információs technológiák képesek-e a
társadalom életének, a közigazgatás, a vállalkozások
működésének és az emberek mindennapjainak részévé válni.
A
közigazgatásnak
élen
kell
járnia
a
hatékony
információcsere
és
elektronikus
közszolgáltatások
kiépítésében, az új megoldások alkalmazásában. Minél
gyorsabban és szélesebb körben történik meg a rendszer
kiépítése, annál hatékonyabb és ügyfél közelibb közigazgatás
valósítható meg.
Az elektronikus ügyintézési rendszer a jóval hatékonyabb
ügymenet és működtetési, illetve ellenőrzési lehetőségek
mellett azt az előnyt is nyújtja, hogy működtetésének költsége
olcsóbb.
A hatékony e-ügyintézés kialakítása megköveteli a
Polgármesteri
Hivatal
belső
működési
folyamatainak
újraszervezését, optimalizálását, valamint az önkormányzati
döntéshozók, ill. köztisztviselők, közalkalmazottak képzését is.

3.6.12 Nagykőrös az interneten (városi honlap, facebook)
Az internet, mint kommunikációs csatorna előretörése az
elmúlt évtized során nem csak új lehetőségeket adott, de
ezzel párhuzamosan új kihívások elé is állította a településeket.
A különböző technikai háttérrel bíró, eltérő igényeket
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támasztó felhasználók számára kell jól áttekinthető, dekoratív,
ugyanakkor könnyű, gyors hozzáférést biztosító felületet
létrehozni, üzemeltetni.
A város hivatalos honlapja a www.nagykoros.hu oldalon
érhető el. A 2007 májusában megújított felület újbóli
modernizálása vált szükségessé. Ezt egyrészt az elmúlt évek
technikai fejlesztései, másrészt a jelentkező törvényi és
társadalmi igények teszik szükségessé. A felület változására
2015. első felében kerül sor. A www.nagykoros.hu honlapba
integrálva jelennek meg a törvényi előírásoknak megfelelően
a közérdekű adatok.
A városi honlapon megjelenő hivatalos hirdetmények,
közlemények, felhívások és egyéb közzétételek között nagy
szerepet kapnak az aktuális hírek, melyek segítik a városban

Nagykőrös városa számára is cél, hogy az ezekben rejlő
lehetőségeket minél erőteljesebben hasznosítsa. Fontos,
továbbá, hogy a technika fejlődésével megjelenő újabb és
újabb eszközök minél szélesebb körén lehessen az egyes
felületeket látogatni.

zajló folyamatok megértését, az egyes döntések, intézkedések
adott korban való értelmezéséhez való háttér nyújtását.
A felgyorsult világban egyre többen tájékozódnak az
interneten, így az Önkormányzati Hírek újságot ezen a
felületen továbbra is elérhetővé kell tenni. A honlapra
felkerülő cikkeknek, kép- és videó galériáknak a város
mindenkori érdekeit és értékeit kell tükröznie.
A városi honlap mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a
közösségi oldalak, az ezeken üzemeltetett felületek, valamint
a hírportálok.
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Zárszó
A meghatározott fejlesztési irányok az önkormányzat
költségvetési lehetőségeivel összhangban, a gazdasági,
környezeti adottságokhoz, a városfejlesztés meghatározó
területi-,
szakágikoncepcióihoz
igazodva
kerültek
meghatározásra, illetve ezek összehangolásának fenntartása
minden időben indokolt.
Az önkormányzat elkövetkezendő időszakában olyan
tevékenységet kell, hogy kifejtsen, mely az itt élők hasznát
szolgálja és biztosítja a kor szellemének megfelelő
életminőséget.
Bármely megoldás valósul meg, a nagykőrösi ember városba
és önkormányzatba vetett hitét meg kell őrizni.
Reményeink szerint a célokhoz, tervekhez lehetőségek is
párosulnak.
Nagykőrös, 2015. …………….

Dr. Czira Szabolcs
polgármester
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