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1. Bevezetés
Magyarország az Európai Unió 2014-2020 tartó időszakára vonatkozóan az elsődlegesen
önkormányzatokat érintő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtása
érdekében bevezette az Integrált Településfejlesztési Program alkalmazását. Az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 96.
cikk (3) bekezdése szerint az operatív program tartalmának és célkitűzéseinek figyelembe
vételével van mód a területfejlesztés integrált megközelítésére. Magyarország Partnerségi
Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra dokumentum alapján jelentős területi
eltérések vannak a társadalmi, gazdasági és környezeti adottságokban, a társadalom és a
gazdaság fejlettségében. Ezért az egyes térségekben a sajátos adottságokra szabott
beavatkozásokra is szükség van mely szempontok a megyei Integrált Területi Programokban
(továbbiakban: ITP) érvényesíthetők. A 2015. február 2-án elfogadott Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) az integrált területfejlesztési
megközelítésre építve decentralizált területi fejlesztéseket tesz lehetővé. Az ITP-k és a
végrehajtási keretüket jelentő Területi Kiválasztás Rendszer eljárásrend hozzáadott értéke,
hogy a helyi szükségleteket feltáró, a térségspecifikus célokat meghatározó területi tervezésre
és a területi szereplők közreműködésére épül, és lehetőséget ad a térségspecifikus integrált
fejlesztésekre.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pont
szerint a területi szereplő végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és
az irányító hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a
projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek
ellátásában. Bács-Kiskun megyében a területi szereplő Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat,
mely önkormányzat a területfejlesztési feladatainak ellátása érdekében létrehozta a BácsKiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t.
Az ITP újszerű megoldásai miatt, valamint a jogszabályok alapján ITP végrehajtó területi
szereplő gazdasági társaságához fordult Kecel Város Önkormányzata azzal a céllal, hogy
feltárására kerüljön Kecel Város üzleti környezet fejlesztésének valós igénye, a fejlesztés vissza
nem térítendő forrásainak lehetősége, a keceli üzleti környezet fejlesztése hogyan járul hozzá a
Magyarország által vállalt gazdaságfejlesztési intézkedések végrehajtásához, de mindenekelőtt
a térség foglalkoztatásának bővítéséhez, és a helyi gazdaság fejlesztéséhez, valamint közvetett
módon a helyben működő vállalkozások fejlesztéséhez. Az üzleti környezet fejlesztési
változatai meghatározásánál a megalapozó tanulmány röviden kitér a fejlesztésben rejlő
esetleges veszélyekre, illetve a megvalósítás vagy az üzemeltetés nehézségeire.
Jelen dokumentum nem pótolja a támogatási igényléshez kötelezően csatolandó Szakmai
megalapozó dokumentum (Üzleti terv) mellékletet. A tanulmány célja, hogy információkat
tárjon fel Kecel Város Önkormányzat vezetése és Kecel Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára annak eldöntésére, hogy Kecel Város Önkormányzata számára érdemes-e
megkezdeni a pályázat előkészítését, az üzleti tervet kidolgoznia, a fejlesztési projektet
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megkezdenie és a fejlesztéssel létrejött üzleti környezetet - legyen az ipari park vagy iparterület
- működtetnie.
A tanulmány elkészítésében a felkért Nonprofit Kft. munkatársai, szakértői vettek részt, a
tanulmány elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatást Dr. Beros András Kecel Város Jegyzője
biztosította.
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2. Vezetői összefoglaló
Amennyiben döntés születik Kecelen iparterület vagy ipari park kialakítására, akkor
elsődlegesen annak lehetséges helyszínét kell kijelölni. A terület átminősítését a „0.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § előírásai
szerint az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban rögzíti.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat 2014-2019 előre
meghatározott célrendszer szerint működjön. Gazdasági döntéseit cél – és feladatrendszerbe
foglalja, költségvetési sorok jelölésével átlássa és sikeresen teljesítse.
A program célja, a település zavartalan és kiegyensúlyozott működtetése, fejlesztése, az
önkormányzat gazdasági lehetőségeinek feltárása, az eddig megszerzett rangjának megőrzése,
az itt élő lakosság életkörülményeinek javítása és hosszabb távon is a magasabb színvonalon
tartása, a területfejlesztési és az EU források hatékony kihasználásának kombinálásával.
A gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű,
a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, a 2014-2019-es időszakban az
éves költségvetések tervezésekor.
A Program megállapításait és eredményeit tartalmazó kiegészítő dokumentum / melléklet is
segítené a település vezetőinek munkáját, amely a gazdasági Programban nevesített célok felé
mutatja az elérhetőségi „útvonalat”
A felmerült fejlesztési igények felsorolásából a célok felé vezető fő lépésnek tekinthetjük a
térség erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek rendszerezett áttekintését.
Ez a gyors elemzési forma teszi lehetővé a gyakran igen terjedelmes helyzetelemző
tanulmányok megállapításainak áttekinthetőbbé tételét és egy komplex szemléltető,
konszenzuson alapuló, a stratégiai tervezés további fázisaiban jól hasznosítható, esetenként
rangsorolást is tartalmazó értékelés megalkotását. A SWOT formailag egy táblázat, amit
viszonylag egyszerűen felrajzolható, egy egyszerű és logikus eljárás, aminek az ábra csak
eszköze, és eredményeinek bemutatására szolgál. Maga az eljárás a tényezők közötti logikai
kapcsolatot teremti meg, ezért rendszeres visszacsatolásokat tartalmaz. A helyzetelemző – és
tényfeltáró analitikai jellegű áttekintés, a prioritások felállítása után cselekvési ütemterv,
akcióterv meghatározása javasolt. Ezen dokumentumok(ok) segítségével tényleges,
megvalósítható, tervezett lépéseket tud meghatározni a helyi foglalkoztatás növekedéséhez. A
helyi munkaerő iránti kereslet és a munkaerő értéke a munkaerőpiacon növekedni fog, pozitív
hatással bír a jövedelmekre és a befizetett helyi adókra. Az adóbevételek és az egyéb beruházási
és fejlesztési célra szolgáló bevételek növekedésével több fejlesztés valósítható meg. A
megvalósult sikeres beruházások és szolgáltatásfejlesztések az önkormányzat
feladatellátásának minőségét, az ügyviteli - és ügyintézési munka gyorsabbá és hatékonyabb
tételét is jelenti.
A gazdasági programban nevesítették a közép – és hosszú távú fejlesztési irányvonalakat a
település jövőjét illetően.
1) Épített és természeti környezet védelme:
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A Képviselő-testület az épített környezet védelme érdekében áttekinti a védelmet igénylő, vagy
védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket, helyi védelemről szóló rendeletét.
A településkép komplex javítása érdekében az - akár külön önálló dokumentumba foglalva
javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a helyi természeti és környezeti értékek
védelmének biztosítása és fenntartása érdekében.
A gazdasági Programban jelölt fejlesztési célok:
- helyi védettség alatt álló épületek helyreállítása
- természeti környezete védelme, látogathatóságának javítása
- Kenderföldi tó körüli sétáló út, játszótár kiépítése, felújítása, padok elhelyezése
- fix padok elhelyezése, világítótestekkel való ellátása (esetleg szélesítése) terület
újrafüvesítése és fásítása
- Szilosi parkerdő játszóeszközök kihelyezése, vízvételi lehetőség megoldása
- városközpont rekonstrukció, fásítás, növénytelepítés, térkövezés, padok szeméttárolók
kihelyezése, parkok járdák kiépítése
- belterületi központ: a rossz minőségű, elavult, városképet romboló üzlethát kiváltása, új
építése
Fontos a település környezeti értékeinek felmérése, azok bemutatása, az egészséges környezet
fenntartása, javítása, megismertetése. Környezeti értékeink megtartása érdekében fontosnak a
környezeti nevelés fejlesztése, a környezettudatos életmód népszerűsítése a fenntartható
fejlődés szemléleté. Közösségi, kisgyermekkorban elkezdődő és a település lakosságára
kiterjeszthető komplex közösségi szemléletformáló programok kidolgozása javasolt a
természeti értékek megőrzése érdekében. Fontos megvizsgálni, hogy az egyes természeti
értékek hordoznak – e magukban a gazdasági potenciált, turisztikai hasznosíthatóságot, illetve
kifejezetten attrakciófejlesztési kitörési pontot. A természeti értékek megóvásában és
fejlesztésében nagy szerepe van a civil kezdeményezéseknek is, melynek koordinációjában és
vezetésében az Önkormányzat is partneri szerepet tölthet be.
A természeti és épített környezeti értékek megőrzésében nevesített fejlesztési pontok a
Vidékfejlesztési Program (VP), és a Település – és Területfejlesztési Program (TOP)
kiírásaiban hívható le uniós támogatás, sok esetben kifejezetten magas arányú, 80 – 100 %-os
támogatási intenzitással.
2) Lakás - és ingatlangazdálkodás
Az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében tételesen felmérésre kerültek a saját
tulajdonú ingatlanok és lakások.
Állapot - és forgalomképességi felmérése és értékelésük szükséges, illetve az és az idei évben
elkezdett, de félbemaradt fejlesztési lehetőségek teljes körű elfogadtatása és társadalmi
támogatottsága lenne célszerű, ahol lehetőség van a leromlott állapotú önkormányzati
bérlakások felújítására.
A Gazdasági Programban nevesített fejlesztési célok:
- Önkormányzati Hivatal épületének hőszigetelése, nyílászáró cseréje
- Orvosi rendelő feletti 5 lakás – nyílászáró csere, vizes blokkok felújítása, egyéb lakások
felújítása
- Nyilvános WC.
3) Vízrendezés – és csapadék vízelvezetés
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A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával. Az idei évben
benyújtásra került Kecel pályázat a csapadékvíz elvezetés kapcsán. A projekt olyan területekre
fókuszál, ahol a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős kockázatokat hordoz magában.
Az érintett területeken lakóépületek és mezőgazdasági művelésű területek találhatóak, ahol a
megrekedő csapadékvíz károsítja az épületeket valamint a mezőgazdasági művelés során
problémát okoz.
Jelenleg a területen nyílt csapadékvíz elvezető rendszer van kiépítve. A meglévő rendszer nem
alkalmas területről levezetni a csapadékvizet károkozás nélkül. Nem megfelelőek a lejtések, a
csőátmérők, a folyásirányok, ezért több helyen is nagy intenzitású csapadékok esetén elöntések
keletkeznek.
Szükséges a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása, összekötése, mélyítése, szintbe
hozása, átereszek cseréje. A terület lejtésviszonyai alkalmasak arra, hogy a tervezett
csatornahálózattal összegyűjtött csapadékvizek a befogadóba vezethetőek.
4) Utak, járdák, kerékpárutak
A várost érintő állami közúthálózat állapota számos összességében elfogadhatónak nevezhető,
de folyamatos karbantartása, és több helyen felújítása szükséges. Kiemelt fontosságú a Kecel Kiskunhalas összeköttetést biztosító alsórendű út fejlesztése. Az érintett útszakasz kb. 24 km
hosszúságú, erősen kopott, kátyús útfelület, külterületi, tanyai lakosság magas arányú, így
lassújárművel, kerékpáros forgalommal erősen érintett útvonal, és gyakoriak vadak úttestre
való kikerülése miatt kisebb balesetek, autóskárok is. Egyrészt a Kecelről és Imrehegyről
ingázók (munkavállalók és diákok) napi utazási idejének jelentős csökkentése érdekében, ill. és
az utazás biztonsági és kényelmi szempontjainak javítása céljából. Másrészről egészségügyi
ellátás és számos közigazgatási feladatok alapján, Kiskunhalason érhetőek el a célzott
szolgáltatások. A TRT-ben nevesítettek szerint fontos fejlesztési mozzanat lesz az elkerülő út
kialakítása.
Figyelmet kell fordítani a közlekedési csomópontok kialakítására: a biztonságosabb
(körforgalmú) csomópontok kiépítése, illetve forgalomcsillapító elemek telepítése a
veszélyesebb kereszteződésekbe.
Külterületen új utak építése szükséges, az elérhetőség javítása céljából a Gazdasági Programban
felsoroltak szerint,
Belterületi útszakaszok, utcák felújítása, új aszfaltburkolat kialakítása továbbá új utcák
kialakítása egyaránt szükség.
Kerékpáros útvonalak fejlesztése: A pályázati lehetőségek és az önerő figyelembe vételével
folytatni kell a városi kerékpárutak felújítását, bővítését. Javasolt egyéb a kerékpáros forgalmat
segítő elemek – zárt és nyílt kerékpáros sáv, kijelölt kerékpáros irányok, kereszteződésekben
biztonságot jelentő kerékpáros felálló helyek kialakítása. Fontos, hogy a fejlesztések elsősorban
a hivatásforgalmat biztosítsák, ezzel kedvet teremtve a környezetbarátabb, egészségesebb
kerékpáros közlekedésnek.
Kecel Város Önkormányzatának és Imrehegy Község Önkormányzatának konzorciuma 2016.
március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
című pályázati kiírásra TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00008 azonosítószámon. A beruházás
általános célja, hogy a fentieknek megfelelő beruházás révén elősegítse a helybéliek társadalmi
szempontból hasznosabb és erőforrás-hatékonyabb közlekedési mód választását. A
kerékpárszakasz megépítése hozzájárul a magyarországi folytonos kerékpárhálózat
megteremtéséhez, kiegészíti Kecel kerékpárútvonalait, integrálja Imrehegyet Kecel
kerékpárhálózatába és elősegíti a kistérségi kohézió szorosabbá válását, hozzájárul a lakosság
körében a kerékpárhasználat részarányának növeléséhez.
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A meglévő kerékpáros útvonalak (Vasút utca és Császártöltési utca) felújítása szükséges, illetve
a jelenleg még nem egybefüggő, több szakaszból álló meglévő kerékpárutak összekötési is
indokolt.
5) Településüzemeltetés
A Gazdasági Programban megfogalmazott projekttervek alapján a fejlesztések 2 csoportba
sorolhatóak be;
- az egyik típusú elképzelések kifejezetten az önkormányzati épületek, intézmények,
közösségi célú épületek energetikai és akadálymentesítési feladatainak megoldását
célzó források igénybevételére vonatkozik, ahol különösen fontos momentum a
fenntartási költségek csökkentése;
- a másik típusú elképzelések az település közterületeinek karbantartásához szükséges
eszközbeszerzés ill. a közterületek kinézetések fejlesztését hivatottak megvalósítani.
Minkét csoportba sorolható tevékenységekhez rendelhető uniós támogatás a jelenlegi 2020-ig
tartó ciklusban.
6) Egészségügy
A 2017-es kiírások a tervek szerint pályázatot nyújt be a település az egészségi központ
felújítására. Általános fejlesztési igény a tárgyi feltételek javítása, az épület felújítása,
energetikai szempontú fejlesztése. Szükséges lenne a fizikoterápiás rész áthelyezésére, a
korszerű és tágasabb helyiségek kialakítására.
Várhatóan a 2016. évi kiíráshoz hasonló pályázati kiírás fog napvilágot látni majd, így előzetes
felkészülés lehetséges a kiírásra, amely meg is kezdődött. Fontos meghatározni a fejlesztés
bekerülési költségének felső korlátját ill. az abban foglalt fejlesztési tevékenységeket.
Rendelkezésre álló információk alapján kiemelten szükséges a külső hőszigetelés, a tetőcsere,
nyílászárócsere, ill. az akadálymentesítés továbbá a szükséges belső felújítások. Kapcsolódó
fejlesztési pont lehet még az iskolaorvosi ellátás fejlesztése, a családbarát funkciók kialakítása,
multifunkciós helyiség kialakítása, esetleg a fedett babakocsi tároló is. Az épület fizikai
elhelyezkedése miatt parkolót nem lehetséges építeni.
7) Óvodák
A településen 5 óvodai és 2 bölcsődei telephelyen működik. Az óvodába három éves kortól,
bölcsődébe a törvény előírásainak megfelelően veszik fel gyerekeket. Az 5 óvodából egy
nemzetiségi-cigány óvoda, ahol a gyerekek egyéni fejlesztést is kapnak. Óvodapedagógusok,
kisgyermek nevelők, dajkák szakképzettek, az intézményben 3 gyógypedagógusóvodapedagógus és egy logopédus-gyógypedagógus is dolgozik, aki a gyerekek speciális
szükségleteit, problémáit tudja szakszerűen ellátni, megoldani. Az eszközellátottság
fejlesztésére folyamatos szükséglet mutatkozik, és fontos megoldandó feladat az udvari
játéktárolók kialakítása mindegyik telephelyen. Biztonságtechnikai eszközök, riasztók és
kamera-berendezések felszerelése szintén indokolt lenne a személyi és vagyonvédelem
fokozása céljából. A dolgozók folyamatos továbbképzése, és munkájuk a szükséges
informatikai háttér fejlesztésére szintén szükséges elkülöníteni.
8) Iskola
Az alapfokú iskolai oktatást nemrégiben átvette a Főegyház megye és az katolikus hitközpontú
oktatásra való átállás feladatait az intézményben sikerült megoldani. Mindazonáltal a
többszintű fejlesztési stratégia kidolgozása javasolt, hogy a 2020-ig igénybe vehető
támogatásokkal az oktatást minél magasabb színvonalon tudják megvalósítani, illetve akár a
gyermekek szabadidejében hasznos eltöltésében is alternatívát kínáljon az intézmény néhány
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esetben. Az idegen nyelv – és művészeti oktatás támogatása, az általános oktatási eszközök
folyamatos frissítése és modernizálása szükséges. A gyermekek részére biztosítani kell a minél
szélesebb spektrumú sporttevékenységek kipróbálását, és elsajátítását, ehhez
eszközbeszerzések, műfüves pálya kialakítása különösen szükséges. Az épület nyílászáróinak
cseréje, és a kerítés javítása szintén nevesített feladat. A vonatkozó köznevelési törvény szerint,
az önkormányzat, mint működtető felel az alapfokú oktatás tárgyi feltételeinek biztosításáért.
Az intézmény alapinfrastrukturális rendbentartása, minél alacsonyabb költségű működtetése
tehát az önkormányzat feladat. A kedvezői pályázó feltétek fennállása miatt gyors és hatékony
megoldás az energetikai pályázatokon való részvétel, az épület korszerűsítése és alacsony
költségű üzemeltetése céljából.
A középiskolai oktatás a környékbeli nagyobb településekre tolódott. A településen kialakult
munkaerőhiány, mint probléma kezelését, az oktatás felöl megközelítve is lehetne kezelni. A
helyi legnagyobb vállalkozók munkaerőigényét pontosan felmérve, a munkahely betöltésével
járó bér és juttatási csomag optimális összeállításával, képzőintézménnyel kialakított szoros
együttműködésekkel, a duális oktatás megvalósításával már pár éven belül jelentős eredmények
lennének elérhetőek. Ezen intézkedések mind a település gazdasági adataira, a lakosok
életminőségének jelentős növekedéséhez járulnak hozzá, így a népességmozgalmi mutatók
pozitív irányú változása is determinálható lesz.
9) Szociális ellátás, gyermek – és ifjúságvédelem, idősek
A Kecel Időseiért Közalapítvány intézménye a Csendes Ősz Idősek Otthona. Kecel település
központjában helyezkedik el. A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási
feladatok: szociális étkeztetés (200 fő), házi segítségnyújtás (18 fő), nappali ellátás (40 fő),
család- és gyermekjóléti szolgálat, alternatív napközbeni ellátás.
Az idei évben benyújtott pályázat célja: a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátásának
megteremteni a mai kornak megfelelő infrastruktúrát, a környezet túl használatának elkerülése
révén biztosítani egyrészt a környezet problémamentes működését, másrészt segíteni az
emberhez méltó életminőség fennmaradását.
Ezen feladatok működtetése és pénzügyi fenntarthatósága biztosított a feladatmutatóhoz kötött
normatív állami hozzájárulásból, a biztosított önkormányzati támogatásból, valamint az
intézmény saját bevételéből.
10) Kultúra, sport
A lakosság szabadidő eltöltésének alternatíváinak kiszélesítése, a választható programok
támogatása lényegében közügynek minősülő feladat. A kulturális közösségi – és
sportlétesítmények tárgyi feltételeinek javítása, akadálymentesítése, parkolók kiépítése,
megfelelő közvilágítás biztosítása szükséges. A 1997. évi CXL törvény 76. §-a alapján a
települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
(2) Ennek formái különösen:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
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g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
Feladat a városban működő civil szervezetek, egyesületek támogatásának újragondolása,
finanszírozottságuk közvetett és közvetlen támogatása.
A sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások finanszírozására; - a nemzeti
fejlesztési tervekkel és lehetőségekkel összhangban a jelenlegi utánpótlás nevelés szakmai és
tárgyi feltételeinek megújítása;
infrastrukturális feltételeinek javítása, az utánpótlás nevelésének támogatása;
- szabadidősport, tömegsport, egészséges életmódra nevelés népszerűsítése közösségi
programokkal, sport- és szabadidőközpontok korszerűsítésével.
11) Mezőgazdaság, tanyák
A település külterületen élő lakosságának aránya, az Alföldi régióhoz hasonlóan magas, a
tanyán élők életszínvonalának emelése, szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségének biztosítása
fontos és állandó célkitűzése az Önkormányzatnak.
A magas arányú mezőgazdasági - agrár tevékenységek és az azokból származó adóbefizetések
indokolttá teszik, hogy külön stratégiai feladatként kezeljük a helyi agráriumot. A
mezőgazdaságban dolgozó egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok megtermelt javak
egymásra építése, jó hírnevük növelésének támogatása, piacra jutásuk, igénybe vehető
szolgáltatásokról portfólió kidolgozása és fejlesztési program kidolgozása szükséges és közös
érdek.
A tanyai lakosság közvetlen lakóhelyének infrastrukturális fejlesztése (áramellátás biztosítása,
teljes körű internet lefedettség internet és vezetékes ivóvízhálózat kiépítése stb.), a tanyák élők
felé irányuló szolgáltatások számának és színvonalának emelése, elérhetőségük javítása a cél.
12) Vállalkozások
A beszedett és fejlesztési célra fordítható önkormányzati bevételek jelentős része a helyi
vállalkozások adóbefizetéséből származik. Adekvát, hogy a vállalkozások helyben tartásának
ösztönzése és a betelepülő vállalkozások intenzív ösztönzése több szempontból is szükséges.
Ennek kulcseszközei az önkormányzat kezében vannak, és a vállalkozások támogatási
módszereinek felülvizsgálata szükséges.
Kedvezményes ingatlanbérlési – és eladási lehetőség kínálata, az ingatlanokon a szükséges
terület-előkészítése, közművesítés - esetleg alapinfrastruktúra kialakítása indokolt. Ehhez
pontos cselekvési ütemterv felállítása szükséges, a pályázati források igénybevételének
feltérképezésével, szakmai irányító stáb felállításával együtt.
Vállalkozók (különösen a kis és kezdő vállalkozások) támogatásával jelentős helyi
gazdaságélénkítés is elérhető. Vállalkozói ismeretek, marketing, pályázati, jogi - és adóügyi
tanácsokkal, esetlegesen inkubációs támogatási háttérrel kiegészítve. Érdemes felmérni
igényeiket és hosszabb távú támogató szolgáltatások nyújtásával ösztönözni a vállalkozás
alapításokat és helyben tartani a vállalkozókat.
Általános probléma a munkaerőhiány, és az országos átlaghoz képest elmaradó bérszínvonal a
térségben. A helyi munkaerő piaci igények felmérése, hiányszakmák helyben történő képzése,
gyakorlati programok és gyakorlati hely biztosításával kinevelhető egy új generáció, akik nem
költöznek el nagyvárosba, külföldre a jobb megélhetés reményében. Törekedni kell a térségben
a termékek feldolgozottsági szintjének és eladhatóságának javítására.
13) Elektronikus ügyintézés
Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus
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úton történő intézése, az eközben felmerülő tartalmi és formai kezelés lépéseinek összessége.
Azaz az eljárás lefolytatása elektronikus adatfeldolgozást, tárolást, illetőleg továbbítást végző
vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközökkel.
14) Egyéb
A gazdasági programban megfogalmazottak szerint, helyi bor – szőlő, - gyümölcs – és
virágkultúrához kapcsolódó turisztikai stratégia kidolgozása szükséges. Jelenleg ezek azok a
helyi turisztikai kitörési pontok, amelyek a helyi adottságokra épülve képesek idegenforgalmi
gazdasági növekedést hozni a térségbe. Ezen ágazatokban érdekelt együttműködők teljes körű
bevonása és összefogása szükséges, hogy szinergikus hatásuk minél inkább erősödjön.
Szükség van egy településfejlesztési - és információs iroda működtetésére. A fentebb
megfogalmazottakkal összhangban teljes körű turisztikai-potenciál felmérés –és cselekvési
ütemterv kidolgozása szükséges a hely szinten megvalósítható - akár önkormányzati tulajdonú,
akár helyi vállalkozók tulajdonában lévő – turisztikai szolgáltatások köréről. A térségen belül
(kistérségi és megyei szinten) partnerségi viszonyban összekapcsolt, egymás turisztikai
vonzerejét erősítő látványosságokra és szolgáltatásra van szükség. Közös cél, hogy a
településen megforduló vendégek száma, az itt eltöltött idő, a vendégéjszakák száma minél
magasabb legyen. A helyi turizmusfejlesztéssel számos új munkahely teremtése is megvalósul,
illetve az önkormányzat beszedett adóbevételei növekednek.
A helyi civil szervezetek működéséhez és fejlesztéseihez és a nemzetiségi önkormányzatok
feladataihoz és céljaihoz pályázati források rendelése szükséges. Számos esetben az civil
szervezetek nem rendelkeznek (kellő) pályázati tapasztalattal, és nincs humán állományukban
szabad kapacitás a pályázat lebonyolítására. Kellő ismeretekkel és rutinnal rendelkező
munkatárs (akár az önkormányzat részéről, akár külső partner bevonásával) hatékonyan tudná
támogatni a települési szervezeteket a projektekben.
A megújuló energiát alkalmazó fejlesztések jelenleg széles körben támogatottak, magas
támogatási intenzitással. Azonban kiépítésük jelenleg még az átlagos beruházások fajlagos
költségeihez viszonyítva magasabbak. Szakmai stáb bevonásával szükséges priorizált
sorrendben megállapítani az opcionális beruházási pontokat, felmérni és elkülöníteni a
fejlesztésekre fordítható összegeket, kiemelt figyelve a megtérülési mutatókra és a
beruházásokból keletkező eredményekre.

Kecel város üzleti környezet kínálatának és infrastrukturális ellátottságának
vizsgálata” tárgyú fejezetben foglalt határidőben és módon érdemes végrehajtani.
A megyében működő önkormányzatok nemcsak a TOP intézkedéseinek forrásainak elérésében
és annak hatékonyabb felhasználásában versengenek egymással, hanem a fejlesztések által
kialakult üzleti infrastruktúra értékesítésében, vagy a bérlemény útján történő hasznosításában.
A széles fejlesztési tartalom, azaz a legtöbb közműellátást lehetővé tevő beruházások mellett, a
tulajdonos kiépítheti a zöld vagy megújuló energiaforrásokat, melyek által kedvezőbb áron
nyújthat a betelepült vállalkozásoknak energiát. Az infrastrukturális beruházások mellett a
vállalkozások számára nyújtható szolgáltatások fejlesztésével is hozzájárulhat a betelepülő
vállalkozások sikerességéhez. A betelepülők vonzását jelentős mértékben a vállalkozások által
igénybe vehető gazdasági kedvezmények, vállalkozásbarát intézkedések befolyásolják. Ilyen
lehetne az differenciált helyi adó. A helyi adóról szóló 990. évi C. törvény 39/C. § szerint
adókedvezményt, vagy adómentességet az önkormányzat csak a 2,5 millió forint adóalapot el
nem érő vállalkozót illet meg, valamint háziorvos és védőnő vállalkozást, amennyiben
adóalapja nem haladja meg a 20 millió forint összeget.
Látható, hogy adózás tekintetében az önkormányzat kezében nincs lehetőség eltérő adómérték
bevezetésére. Közvetlen gazdasági engedményeket eredményező adózási engedményeket nem
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tehet a különféle jogosultságok, vagy tulajdonságok alapján, mint nagy értékű beruházást
létrehozó vállalkozás, foglalkoztatás bővítést végrehajtó vállalkozás, induló vállalkozás, családi
vállalkozás, stb. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
viszont két esetben is adókedvezményt biztosít a szabad vállalkozási zónában működő
vállalkozások számára. E mellett a szabad vállalkozási zónában fejlesztő, beruházó
vállalkozások az uniós pályázatokon rendszerint előnyben részesülnek, vagy nagyobb %-os
támogatást kapnak, ami jelentős betelepülési tényező lehet.
A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Kormányrendelet határozza meg a
Magyarországon kijelölt szabad vállalkozási zónákat. Kecel Városa nem tartozik a szabad
vállalkozási zónák közé. A kormányrendelet 1. § (3) bekezdése alapján a Kormány döntése
szerint van lehetőség további hátrányos helyzetű települések szabad vállalkozási zónává
nyilvánítására.
A Kormányrendelet kimondja, hogy a szabad vállalkozási zónává nyilvánítás terület- és
gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján történik.
Véleményünk szerint ezen három szempont alapján fogalmazzák meg kérelmüket a
területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős miniszter részére. A fenti szempontokat az alábbi
dokumentumokkal lehetséges alátámasztani:
Területfejlesztési szempontot alátámasztó dokumentum
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 4.§ szerint „a
területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, az önkormányzatok, a
természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és az érdekvédelmi
szervezetek, valamint más intézmények összehangoltan, egymással együttműködve látják el”.
A területfejlesztés eszközeit a törvény IV. fejezete tartalmazza, melyek közül a települési
szintű terv a területfejlesztési célt közvetetten szolgáló tervként került meghatározásra. A
települési szintű tervnek meg kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak.
Gazdaságfejlesztési szempontot alátámasztó dokumentum
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1)
bekezdés szerint „a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.”
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket
és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
Foglalkoztatáspolitikai szempontot alátámasztó dokumentum
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 1.
§ alapján „a foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos
következményeinek enyhítése érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a
munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei
együttműködnek.” Ezen törvény 8. § (4) bekezdés szerint a helyi önkormányzat feladatainak
ellátása során
 közfoglalkoztatást szervez,
 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
 döntései előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai következményeit,

12.

Megalapozó tanulmány Kecel Város üzleti infrastruktúra fejlesztési igényének feltárására


az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez
támogatást nyújt.

A törvény 51/A § alapján az állami foglalkoztatási szerv és a települési önkormányzat
megállapodást köthet az álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők ellenőrzéséről. Az
ellenőrzés során az önkormányzat támogatásban részesülhet, melyen keresztül támogatás
nyújtható annak az álláskeresőnek, valamint rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, aki
munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt
is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik.
Iparterület vagy ipari park létrehozását célzó intézkedések javasolt sora:
- terület kijelölése, tulajdonviszonyok rendezése
- szabad vállalkozói zónává nyilvánítás kezdeményezése
- támogatás, forrás bevonása
- tervezés, előkészítés
- infrastrukturális fejlesztés megvalósítása
- vállalkozásbarát intézkedések, beruházásösztönző kedvezmények,
bevezetése
- üzleti, vállalkozásfejlesztési szolgáltatások bevezetése

támogatások

Az ipari terület fejlesztéséről hozott döntéssel egy időben a fent vázolt intézkedési sor hatékony
végrehajtásához szükséges szervezeti, pénzügyi és szakértői kereteket is ki kell alakítani.
A fizikai megvalósulás mellett kiemelten fontosnak tartjuk az üzleti környezet fejlődését,
javulását célzó, úgynevezett „kísérő” tevékenységek bevezetését, feltételeinek megteremtését.
Ilyen vállalkozás- és üzleti környezet fejlesztési szolgáltatások. pl. pályázati és hiteltanácsadás,
adótanácsadás, marketing és nyomdai szolgáltatások stb.

3. Helyzetfeltárás
3.1. Kecel Város földrajzi helyzetének feltárása
Kecel a Dél-Alföldi régióban, azon belül is Bács-Kiskun megyében található. Kecel a Duna–
Tisza köze nyugati felén három történeti-néprajzi táj: a Kiskunság, a Bácska és a Kalocsai
Sárköz találkozásánál az 54-es főút mellett fekszik. Megközelíthető Kiskőrös, Soltvadkert,
Kiskunhalas, Kalocsa vagy Császártöltés felől. A település szempontjából a másodrendű,
közlekedési főutak kulcsfontosságúak. Az 53. sz. főút az északnyugat-délkelet irányú
kapcsolatokat biztosítja, Solt – Soltvadkert - Kiskőrös érintésével a szerbiai és montenegrói
határ felé halad. Az 54. sz. főút északkelet-délkelet irányban az M5 autópályát (Kecskemét) és
Baját köti össze. Érinti még a térséget a kelet-nyugati irányú Kecskemétet. A Statisztikai
kistérségek szerinti területi felosztás alapján a települést a Kiskőrösi kistérségben találhatjuk.
A település jogállása szerint város, alapterülete 114,48 km2.
Kecel Bács-Kiskun Megye középponti részén, a Homokhátság területén helyezkedik el, ahol
gazdasági, társadalmi, környezeti leszakadás figyelhető meg. A Homokhátság ezért, mint
kiemelt fejlesztési célterület a megye területfejlesztési programjában és integrált területi
programjában is meghatározásra került. A területre így a városra is jellemző a mezőgazdaság
meghatározó szerepe, továbbá a kereskedelemből illetve a szolgáltatásokból befolyó bevételek.
A városok közötti kapcsolatok szempontjából a megye sajátossága, hogy egymástól igen távol
fekszik a két legerősebb centrum, Kecskemét és Baja, melyek vonzásterei is ÉNY–DK irányban
megosztottak, így a városok közötti versengésnek, de munkamegosztásnak, együttműködésnek
13.
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sem lehetnek igazán színterei. Nem alakultak ki a megyében városegyüttesek sem, bár igen laza
formációnak tekinthető a Kiskunfélegyháza-Kecskemét - Nagykőrös kapcsolatrendszer, mely
a földrajzi elhelyezkedésből adódóan nem működhet egyfajta, kölcsönösen összefüggő módon,
viszont fontos csomópontjává válhat a Dél-Alföldet a központi régióval összefűző
városhálózatnak. Az interurbán kapcsolatok másik típusát a Kecskemét–Lajosmizse reláció
adja, melynek egyik pólusa egy nagyváros, a másik pedig egy, a középfokú ellátó funkciók
teljes skáláját, így hegemón vonzáskörzetet kiépíteni képtelen közeli kisváros. Összetartozásuk,
mely nagyrészt a régióban jellemző sajátos mezővárosi múltban gyökerezik zömmel egyirányú,
de igen intenzív népességmozgásokban ölt testet. Az egymáshoz közeli városok (Kiskőrös –
Soltvadkert - Kecel, Kunszentmiklós –Szabadszállás - Solt, Kiskunhalas - Jánoshalma)
kapcsolatrendszerét elzárkózás, illetve bizonyos típusú versengés jellemzi, bár a települések
potenciális befektetők felé való kiajánlása, és a turizmus terén esetenként megjelenik az
együttműködés is.

3.2. Kecel Város demográfiai helyzetének feltárása
Kecel demográfiai adatai alapján a Bács-Kiskun Megyei adatokhoz hasonlóan
népességcsökkenés figyelhető meg. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2001-ben
még 9 162 főt számláltak a településen, míg 2011-ben már csak 8 711 főt. A mezőgazdaságból
élők száma jelentős a településen, továbbá az idénymunkások foglalkoztatottsága is
számottevő. Jelentős problémát jelent a munkanélküliség, amely mutató az országos átlagnak a
másfélszeresét teszi ki. Kecelen sajnos nem működik középfokú oktatási intézmény, szakiskola
azonban igen. Bölcsőde pár éve van a városban.
Állandó népessége az adott évben (2015) 8540 fő, népsűrűsége 77,25 fő/km2 volt.
Kecel lakosságának nemek szerinti megoszlása (2013)
Férfi
47,7 %

Nő
52,3%
Forrás: KSH T-STAR

Az interneten rendelkezésre álló KSH és egyéb adatbázisokból nyert adatok alapján a 2013-as
évben Kecel lélekszáma 8814 fő volt. A lakosság nemek szerinti megoszlása szerint a
településen a férfiak száma 4201 fő, míg a nők 4613 fős létszámmal voltak azaz, férfiak aránya
a településen 47,66%, míg a nők a lakosság 52,34%-át reprezentálják.
Korcsoportok szerint a lakosság létszámának alakulása nemenként:
Korcsoport
0-14 év
15-18 év
19-29 év
20-29 év
30-39 év
40-49 év
50-59 év
60- felettiek év
Összesen

Nők
584
189
654
662
553
611
306
1054
4613

Férfiak
643
185
662
667
631
605
246
562
4201

Összesen
1227
374
1316
1329
1184
1216
552
1616
8814
Forrás: KSH T-STAR 2013.
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Összességében Kecel lélekszámáról is elmondható, hogy hosszú távú, longitudinális
folyamatában vizsgálva a népességszám folyamatos fogyása figyelhető meg. Helyi demográfiai
– gazdasági érdek, a lakosság fogyásának megállítása.
Születések, halálozások száma:
2013-ban a településen 73 fő újszülött volt, ami a település teljes lakosságával összevetve
8,28‰-es születési rátát jelent, míg adott évbe 138 fő hunyt el, amely alapján a halálozási ráta
1,57 %-os volt. A születések és a halálozások egyenlege az adott évben -65 fős értéket mutat a
településen, s ez -0,74%-os lakosságszám változásnak felel meg.
Népességmozgalmi mutatók:
A népesség számának alakulását - a fentieken túl - befolyásolja a be-és elköltözök száma is. A
vándorlásoknál is megkülönböztetünk állandó és ideiglenes vándorlásokat, mint ahogy a
lakcímnél is. Az állandó vándorló az állandó lakcímét is a településre jelenti, vagy onnan
kijelenti, míg az ideiglenes csupán ideiglenesen jelentkezik be, és amikor már nem kíván a
településen élni, akkor megszűnteti az ideiglenes lakcímet. Mivel azonban nem tudható, hogy
a településre ideiglenesen bejelentkezők életvitelszerűen is ott élnek-e, illetve hányan élnek ott
életvitelszerűen, ezért ez esetben úgy tekinthetünk rájuk, hogy nem élnek életvitelszerűen a
településen, így a tanulmányban nem jelennek meg az ideiglenes vándorlások. Másrészt azért
sem jelennek meg az ideiglenes lakosok itt, mert az emberek többségének van állandó lakcíme,
és ahol az a lakcím található, annak a településnek az adataiban jelennek meg a máshol
ideiglenesen bejelentkezők.
Be – és elvándorlás:
A vizsgált évben a településre bevándorlók száma 117 fő volt, ami a lakosság lélekszámával
összevetve 1,33%-os bevándorlási aránynak felel meg. Ugyanekkor a településről elvándorlók
száma 106 fő volt, aminek következtében az elvándorlási ráta a településen 1,20% volt. A
bevándorlók és az elvándorlók számát összegezve a településen az adott évben 11 fő volt a
vándorlási egyenleg, ami 0,12%-os vándorlási rátához vezetett.
Egyenlegek a népmozgalomban
A születések, halálozások, be-, és kivándorlások együttesen meghatározzák azt, hogy egy
település, kistérség, megye, régió, vagy ország lélekszáma növekszik, csökken, vagy éppen
egyensúlyban van. A természetes szaporodási és vándorlási mutatókat összegezve kialakul az
év során a településen a teljes népmozgalmi egyenleg. Kecel esetében ez -65 fő és a 11 fő
összegzéseként -54 fő lett, ami a lakosság számához viszonyítva -0,61%-os érték.

3.3. Kecel Város gazdasági helyzetének feltárása
A kiskőrösi kistérségben Kiskőrös és Soltvadkert mellett fontos gazdasági szerepet tölt be
Kecel, Akasztó, Izsák és Bócsa is. A kisebb gazdasági központok száma a megyében szerény:
4 cégközpont működik Akasztón, 3-3 Nemesnádudvaron, Hajóson, Izsákon, Kecelen,
Kunfehértón és Kunszentmiklóson. A sajátos településszerkezetű kiskőrösi kistérségben 14
település között oszlik meg a 46 ipari nagyvállalat, de a belső térszerkezet e dimenzióban
kétközpontú (Kiskőrös és Soltvadkert), bár a térségen belüli ágazaton belüli és ágazatközi
kooperációnak a magas cégszám miatt itt több ágazatban is megvannak az előfeltételei. A
kiskőrösi kistérség az üzleti szolgáltatások esetében is visszatükrözi a településszerkezeti
sajátosságokat, de Kiskőrös egyértelmű centrális szerepe mellett. Soltvadkerten 25, Kecelen 15,
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Izsákon 13 cégközpontot1 találtunk, utóbbiak éppen elégséges nagyságrendet jelentenek ahhoz,
hogy az alapszintű üzleti szolgáltatások a helyi vállalkozók számára helyben elérhetők
legyenek. Megfordítva az állítást: lényegében minden magasabb rendű üzleti szolgáltatás
esetében szükséges külső, nagyobb szolgáltató centrum felkeresése. A kiskőrösi kistérségben a
térségközponttal együtt 40 cégközpont található itt, összesen 11 település között szóródva, de
komolyabb tömörülést – Kiskőrös mellett – csak Kecel (7) és Soltvadkert (5) esetén láthattunk.
Kecel Városa a Pintér Művek üzemeltetésével rendelkezik betonpályás repülőtérrel.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által készített, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési
Programhoz kapcsolódó helyzetelemzési dokumentumhoz kapcsolódóan a Kiskőrösi Kistérség
önkormányzatainak (Akasztó, Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Fülöpszállás, Imrehegy, Izsák,
Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár) fejlesztési
elképzeléseit is tartalmazza:
A legfontosabb megoldandó feladatot a fenntartható közlekedés elősegítésében látják az
önkormányzatok. E körbe tartozó fejlesztési elképzelések között szerepel kerékpárút hálózat
bővítése, elkerülő út megépítése, 4 számjegyű utak felújítása. Nagy hangsúlyt kap a KKV-k
versenyképességének fejlesztését célzó tervek, ehhez kapcsolódóan turisztikai (gyógy- és
zarándokturizmus), mezőgazdasági fejlesztések szerepelnek az elképzelések között. A
környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése terén főleg vízrendezés
és szennyvíztelep rekonstrukció, illetve szennyvízhálózat kiépítése jelenik meg a tervek között.
A fejlesztési elképzelések között szerepel még az alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra áttérés támogatása minden ágazatban, amely főleg az energiatakarékossági
fejlesztésekben mutatkozik meg leginkább.

3.4. Kecel Város meghatározó vállalkozásainak gyorselemzése
A város 50 legnagyobb adózóinak árbevétel, mérleg és létszámadatainak változásának elemzése
a települési üzleti környezetről alkotott kép pontosságához járul hozzá. Tekintettel az adótitokra
a listát abc sorrendben kaptuk meg. A listából a keceli székhelyű vállalkozásokra
koncentráltunk, mivel a nem keceli székhelyű vállalkozások legtöbbje országosan vagy térségi
szinten működő közműszolgáltató, távközlési szolgáltató, szénhidrogén forgalmazó, pénzügyi
szolgáltató, élelmiszer feldolgozó, illetve élelmiszer forgalmazó és bolti kiskereskedelmi lánc.
Tény, hogy ezen vállalkozások mind a lakosság, mind pedig a vállalkozások számára egyaránt
fontos és sok esetben mára már elengedhetetlen szolgáltatásokat nyújtanak, de működésüket
több esetben jogszabályi előírások és kötelezettségek szerint végzik. Bevételük és
eredményességük inkább a keceli lakosság és a keceli vállalkozások eredményességétől és
jövedelmezőségétől függ.
A fenti szűkítési feltételek alkalmazását követően az ötven legnagyobb adózói listából 32
vállalkozás maradt, melyek keceli székhellyel működnek. Hárman közülük egyéni vállalkozó.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
18. § szerint a számviteli törvény szerint készített beszámolót közzététel céljából a
céginformációs szolgálat részére meg kell küldeni. A számvitelről szóló 2000. évi törvény
hatálya az egyéni vállalkozókra nem terjed ki, ugyanis az egyéni vállalkozók a személyi
jövedelemadóról szóló 1996. évi CXVII. törvény szerint készítik el beszámolójukat és
Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Koncepciója I. Helyzetelmés dokumentumban cégközpontként definiált
a könnyű és gyors elérhetőséggel rendelkező város, melynek elérhetősége miatt a térben közeli települések is
méretükhöz képest nagy számban adnak helyet a nagyobb árbevételű cégek központjainak
1
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bevallásukat. Mint természetes személyek tekintetében ezen adatok titkosak, ezért jelen
tanulmány keretében a keceli egyéni vállalkozók eredményességi adatait nem vizsgáltuk.
A szűkített ötven legnagyobb adózói lista alapján a cégkivonatok alapján a vállalkozások az
alábbi tevékenységeket végzik fő tevékenységükként:
Tevékenység kategória
Bútorgyártás
Egyéni vállalkozó
Építőipar
Fémipar
Gépgyártás
Gépjármű javítás
Gyógyászat
Hulladékkezelés
Kiskereskedelem
Mezőgazdasági termelés
Műszaki szolgáltatás
Nagykereskedelem
Nyomdai előkészítés
Pénzügyi szolgáltatás
Termékfeldolgozás
Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
Összesen

Számosság
2
3
1
4
1
1
1
1
6
3
1
2
1
1
3
1
32

A tevékenységek számosságának arányát tekintve:

Számosság

Bútorgyártás

Egyéni vállalkozó

Építőipar

Fémipar

Gépgyártás

Gépjármű javítás

Gyógyászat

Hulladékkezelés

Kiskereskedelem

Mezőgazdasági termelés

Műszaki szolgáltatás

Nagykereskedelem

Nyomdai előkészítés

Pénzügyi szolgáltatás

A huszonkilenc vállalkozás 2015. évben 16.780.283 eFt árbevételt, 1.269.470 eFt adózott
eredményt ért el 476 fő foglalkoztatása mellett:
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Számadat kategória megnevezése
2015. évi árbevétel
2015. évi adózott eredmény
2015. évi statisztikai létszám

Összeg (eft)
16 780 283
1 269 470
476 fő

Ezen számadatok vizsgálatát elvégeztük a tevékenység kategóriák szerint is:

Tevékenység kategória

2015. évi
árbevétel (eFt)

Bútorgyártás
Építőipar
Fémipar
Gépgyártás
Gépjármű javítás
Gyógyászat
Hulladékkezelés
Kiskereskedelem
Mezőgazdasági termelés
Műszaki szolgáltatás
Nagykereskedelem
Nyomdai előkészítés
Pénzügyi szolgáltatás
Termékfeldolgozás
Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
Összesen

693 697
158 435
1 444 295
223 547
456 021
2 302
177 928
2 339 725
6 428 628
124 604
696 201
257 915
33 153
2 967 680
776 152
16 780 283

2015. évi
2015. évi
adózott
statisztikai
eredmény
létszám
(eFt)
(fő)
65 451
43
3 911
29
337 524
49
34 164
15
63 597
14
2 487
7
4 448
6
47 117
116
432 502
109
6 820
17
46 370
23
42 339
12
11 965
2
170 705
30
70
4
1 269 470
476

Árbevétel tekintetében a mezőgazdasági termékek termelése érte el a legmagasabb árbevételt,
melyet a (mezőgazdasági) termékfeldolgozás és a kiskereskedelem követ. Adózott eredmény
tekintetében szintén a mezőgazdasági termékek termelése érte el a legmagasabb összeget, a
termékfeldolgozást azonban megelőzte a fémipari termékek gyártása és előállítása.
Érdemes tehát vizsgálni az árbevétel arányos eredményt. A következő táblázatban az ezer forint
adózott eredményre jutó árbevételeket számoltuk ki, és rendeztük növekvő sorba, hiszen az
árbevétel arányos termelékenységnél a minél kevesebb árbevétellel elért egységnyi eredmény
a hatékonyabb.
Tevékenység kategória

Árbevétel arányos
eredmény
12

Gyógyászat

A gyógyászattal foglalkozó vállalkozás 2015. évben jelentős egyéb bevételt ért el társadalombiztosítás keretében
végzett, az országos egészségbiztosítási pénztár finanszírozása által, ezért kiemelkedő az 1:1 árbevétel arányos
mutató.
2
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Pénzügyi szolgáltatás

3
4
6
7
7
11
15
15
17
18
40
41
50
11 0883

Fémipar
Nyomdai előkészítés
Gépgyártás
Gépjármű javítás
Bútorgyártás

Mezőgazdasági termelés
Nagykereskedelem
Termékfeldolgozás
Műszaki szolgáltatás

Hulladékkezelés
Építőipar
Kiskereskedelem
Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

A táblázatot áttekintve az első és az utolsó helyezett kivételével az árbevétel arányos
eredmények hányadosai a tevékenységenként nem mutatnak kiugró értéket.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8.a. pontban (szociális szolgáltatások és ellátások) és a 12. pontban
(helyi közfoglalkozás) foglalt települési önkormányzati feladatok miatt fontos kérdés lehet a
foglalkoztatás is. Az országos legnagyobb munkáltatói átlagnak hasonlóan Kecelen is az egyik
legnagyobb foglalkoztatók a kiskereskedelemben vannak, majd a mezőgazdasági termelésben
és a fémiparban.
Az árbevétel-, az árbevétel arányos eredmény-, az eredmény- és a foglalkoztatási számadatok
alapján az ötven legnagyobb adózó tekintetében húzó ágazat







a mezőgazdasági termékek termelése,
a (mezőgazdasági) termék feldolgozás,
a kiskereskedelem,
a fémipari termékek gyártása,
a pénzügyi szolgáltatások,
a nyomdai előkészítő tevékenység.

3.5. Gyorselemzés alapján azonosított fejlesztendő ágazatok fejlesztési lehetőségei
A fejlesztendő ágazatok azonosításának alapját az előző fejezetben említett húzóágazatok
adják, valamint az aránytalan árbevétel arányos nyereséggel rendelkező Zöldség-, gyümölcsnagykereskedelem. Jelen fejezetben az egyes ágazatok fejlesztési irányát próbáljuk
meghatározni, és azok esetleges korlátait.
Mezőgazdasági termékek termelése
Kecel Város gazdasági szerkezetére jellemző a gyümölcs és a szőlő termesztés. A
mezőgazdasági termelés extenzív növelése nem lehetséges. Az intenzitás-, illetve a
termelékenység növelése elviekben lehetséges, de az ágazat jelenlegi fejlesztési irányai jelentős
3

Ez termelői értékesítő szervezet árbevételének 88%-a a tagjaitól felvásárolt termékek értékesítéséből származik.
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hozamnövelő technológiával nem kecsegtetnek. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott földalapú támogatások esetleges megszűnése miatt szükséges lehet a
mezőgazdaság extenzív erőforrásokat nem igénylő diverzifikált fejlesztése.
(Mezőgazdasági) termék feldolgozás
Az árbevétel adatok alapján úgy tűnik, hogy a mezőgazdaságban megtermelt termékek nagy
része feldolgozatlanul, hozzáadott érték nélkül kerül piacra. Az egészséges táplálkozás egyik
alappillére a feldolgozatlan élelmiszer. Ez azonban nem mond ellent a termékfeldolgozásnak,
hiszen a marketing célokat is szolgáló csomagolásra, szavatosságot őrző eljárásokra továbbra
is szükség van. A diverzifikált mezőgazdaság termékeinek feldolgozásához szükség lesz a
megfelelő kapacitásokra.
Kiskereskedelem
Mint meglévő disztribúciós csatorna szinte elengedhetetlen a helyi termékek helyben történő
piacra jutásában. A kiskereskedelmi láncok központosított beszerzési rendszere azonban nem
teszi lehetővé a nem nagy tömegben előállított helyi termékek polcra kerülését. Klaszterek,
beszállítói rendszerek, rövid ellátási láncok létrehozása, kiépítése mind a kereskedő, mind pedig
a termelő előállító oldalán szükséges.
Fémipari termékek gyártása
A Pintér Művek4 révén az ipari fémmegmunkálás évtizedek óta markánsan jelen van Kecelen.
Személyes konzultáció eredményeként a szakemberek azon véleménye fogalmazódott meg,
hogy a keceli fémipar logisztika és humán erőforrás tekintetében elérte korlátait. A humán
erőforrás fejlesztésének előmozdításában látunk lehetőségeket Kecel Városa számára.
Pénzügyi szolgáltatások
A pályázati rendszerek digitalizálódásával és az egyes banki ügyintézések egyszerűsödésével
pályázatot benyújtani könnyűnek tűnik. A vállalkozások részére nyújtható vissza nem térítendő
támogatási lehetőségek legtöbbje megköveteli az önerőt. Több vállalkozás azonban (legtöbb
esetben a forgó eszköz finanszírozása miatt) forrásaiból nem tudja az önerőt előteremteni. A
térségben tervezett beruházási fejlesztések előmozdítása miatt szükséges lehet
vállalkozásfejlesztési tevékenység keretében optimális finanszírozási portfólió kialakítása,
amely vissza nem térítendő támogatások mellett visszatérítendő támogatásokat, illetve
kedvezményes kamatozású kölcsönöket is ajánlani tud.
Nyomdai előkészítő tevékenység
A nyomdaipar, annak kreatív ipari, illetve valamely szegmense specializálódott
szolgáltatásainak jelenléte magasabb fejlettségi szintet jelez az ipari szolgáltatások körében. Az
elemzésbe bekerült nyomda ma már nyomdatechnikai eszközök, úgynevezett nyomóformák
gyártásával foglalkozik. A nyilvánosan elérhető adatok alapján a nyomdaipar egy speciális
szegmensét szolgálja ki termékeivel, azok tehát nem helyben kerülnek értékesítésre. E
tekintetben a területi integráció és a helyi vállalkozói együttműködések, klaszterek kialakítása
jelenthet további gazdaságfejlesztési lehetőséget.
Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem
Termelő értékesítő szövetkezet adatait vettük alapul. Árbevétele, mint a helyi adó alapja, miatt
a szövetkezet szerepel az ötven legnagyobb adózók listáján. Eredménye azonban árbevételéhez
viszonyítva rendkívül alacsony. Jelen tanulmány keretei nem tették lehetővé, de érdemes lenne
A Pintér Művek üzemeltetője Pintér Csaba , aki az ötven legnagyobb adózó között szerepel, a vállalkozások
pénzügyi elemzésében nem szerepel, tekintettel arra, hogy egyéni vállalkozó.
4
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a szövetkezet vezetőjével személyes egyeztetés keretében a szerény eredmény okait tisztázni,
hiszen a számadatokból is látható Kecel Városának gazdasága mekkora mértékben támaszkodik
a mezőgazdaságra. Amennyiben a tárolási kapacitások hiánya okozza a szerény eredményt,
akkor annak megoldására talán van lehetősége az önkormányzatnak.

4. Kecel Város gazdaságfejlesztési stratégiája
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § előírásai
szerint az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban rögzíti.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat 2014-2019 előre
meghatározott célrendszer szerint működjön. Gazdasági döntéseit cél – és feladatrendszerbe
foglalja, költségvetési sorok jelölésével átlássa és sikeresen teljesítse.
A program célja, a település zavartalan és kiegyensúlyozott működtetése, fejlesztése, az
önkormányzat gazdasági lehetőségeinek feltárása, az eddig megszerzett rangjának megőrzése,
az itt élő lakosság életkörülményeinek javítása és hosszabb távon is a magasabb színvonalon
tartása, a területfejlesztési és az EU források hatékony kihasználásának kombinálásával.
A gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű,
a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, a 2014-2019-es időszakban az
éves költségvetések tervezésekor.
A Program megállapításait és eredményeit tartalmazó kiegészítő dokumentum / melléklet is
segítené a település vezetőinek munkáját, amely a gazdasági Programban nevesített célok felé
mutatja az elérhetőségi „útvonalat”
A felmerült fejlesztési igények felsorolásából a célok felé vezető fő lépésnek tekinthetjük a
térség erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek rendszerezett áttekintését.
Ez a gyors elemzési forma teszi lehetővé a gyakran igen terjedelmes helyzetelemző
tanulmányok megállapításainak áttekinthetőbbé tételét és egy komplex szemléltető,
konszenzuson alapuló, a stratégiai tervezés további fázisaiban jól hasznosítható, esetenként
rangsorolást is tartalmazó értékelés megalkotását. A SWOT formailag egy táblázat, amit
viszonylag egyszerűen felrajzolható, egy egyszerű és logikus eljárás, aminek az ábra csak
eszköze, és eredményeinek bemutatására szolgál. Maga az eljárás a tényezők közötti logikai
kapcsolatot teremti meg, ezért rendszeres visszacsatolásokat tartalmaz. A helyzetelemző – és
tényfeltáró analitikai jellegű áttekintés, a prioritások felállítása után cselekvési ütemterv,
akcióterv meghatározása javasolt. Ezen dokumentumok(ok) segítségével tényleges,
megvalósítható, tervezett lépéseket tud meghatározni a helyi foglalkoztatás növekedéséhez. A
helyi munkaerő iránti kereslet és a munkaerő értéke a munkaerőpiacon növekedni fog, pozitív
hatással bír a jövedelmekre és a befizetett helyi adókra. Az adóbevételek és az egyéb beruházási
és fejlesztési célra szolgáló bevételek növekedésével több fejlesztés valósítható meg. A
megvalósult sikeres beruházások és szolgáltatásfejlesztések az önkormányzat
feladatellátásának minőségét, az ügyviteli - és ügyintézési munka gyorsabbá és hatékonyabb
tételét is jelenti.
A gazdasági programban nevesítették a közép – és hosszú távú fejlesztési irányvonalakat a
település jövőjét illetően.
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1) Épített és természeti környezet védelme:
A Képviselő-testület az épített környezet védelme érdekében áttekinti a védelmet igénylő, vagy
védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket, helyi védelemről szóló rendeletét.
A településkép komplex javítása érdekében az - akár külön önálló dokumentumba foglalva
javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a helyi természeti és környezeti értékek
védelmének biztosítása és fenntartása érdekében.
A gazdasági Programban jelölt fejlesztési célok:
- helyi védettség alatt álló épületek helyreállítása
- természeti környezete védelme, látogathatóságának javítása
- Kenderföldi tó körüli sétáló út, játszótár kiépítése, felújítása, padok elhelyezése
- fix padok elhelyezése, világítótestekkel való ellátása (esetleg szélesítése) terület
újrafüvesítése és fásítása
- Szilosi parkerdő játszóeszközök kihelyezése, vízvételi lehetőség megoldása
- városközpont rekonstrukció, fásítás, növénytelepítés, térkövezés, padok szeméttárolók
kihelyezése, parkok járdák kiépítése
- belterületi központ: a rossz minőségű, elavult, városképet romboló üzlethát kiváltása, új
építése
Fontos a település környezeti értékeinek felmérése, azok bemutatása, az egészséges környezet
fenntartása, javítása, megismertetése. Környezeti értékeink megtartása érdekében fontosnak a
környezeti nevelés fejlesztése, a környezettudatos életmód népszerűsítése a fenntartható
fejlődés szemléleté. Közösségi, kisgyermekkorban elkezdődő és a település lakosságára
kiterjeszthető komplex közösségi szemléletformáló programok kidolgozása javasolt a
természeti értékek megőrzése érdekében. Fontos megvizsgálni, hogy az egyes természeti
értékek hordoznak – e magukban a gazdasági potenciált, turisztikai hasznosíthatóságot, illetve
kifejezetten attrakciófejlesztési kitörési pontot. A természeti értékek megóvásában és
fejlesztésében nagy szerepe van a civil kezdeményezéseknek is, melynek koordinációjában és
vezetésében az Önkormányzat is partneri szerepet tölthet be.
A természeti és épített környezeti értékek megőrzésében nevesített fejlesztési pontok a
Vidékfejlesztési Program (VP), és a Település – és Területfejlesztési Program (TOP)
kiírásaiban hívható le uniós támogatás, sok esetben kifejezetten magas arányú, 80 – 100 %-os
támogatási intenzitással.
2) Lakás - és ingatlangazdálkodás
Az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében tételesen felmérésre kerültek a saját
tulajdonú ingatlanok és lakások.
Állapot - és forgalomképességi felmérése és értékelésük szükséges, illetve az és az idei évben
elkezdett, de félbemaradt fejlesztési lehetőségek teljes körű elfogadtatása és társadalmi
támogatottsága lenne célszerű, ahol lehetőség van a leromlott állapotú önkormányzati
bérlakások felújítására.
A Gazdasági Programban nevesített fejlesztési célok:
- Önkormányzati Hivatal épületének hőszigetelése, nyílászáró cseréje
- Orvosi rendelő feletti 5 lakás – nyílászáró csere, vizes blokkok felújítása, egyéb lakások
felújítása
- Nyilvános WC.
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3) Vízrendezés – és csapadék vízelvezetés
A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával. Az idei évben
benyújtásra került Kecel pályázat a csapadékvíz elvezetés kapcsán. A projekt olyan területekre
fókuszál, ahol a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős kockázatokat hordoz magában.
Az érintett területeken lakóépületek és mezőgazdasági művelésű területek találhatóak, ahol a
megrekedő csapadékvíz károsítja az épületeket valamint a mezőgazdasági művelés során
problémát okoz.
Jelenleg a területen nyílt csapadékvíz elvezető rendszer van kiépítve. A meglévő rendszer nem
alkalmas területről levezetni a csapadékvizet károkozás nélkül. Nem megfelelőek a lejtések, a
csőátmérők, a folyásirányok, ezért több helyen is nagy intenzitású csapadékok esetén elöntések
keletkeznek.
Szükséges a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása, összekötése, mélyítése, szintbe
hozása, átereszek cseréje. A terület lejtésviszonyai alkalmasak arra, hogy a tervezett
csatornahálózattal összegyűjtött csapadékvizek a befogadóba vezethetőek.
4) Utak, járdák, kerékpárutak
A várost érintő állami közúthálózat állapota számos összességében elfogadhatónak nevezhető,
de folyamatos karbantartása, és több helyen felújítása szükséges. Kiemelt fontosságú a Kecel Kiskunhalas összeköttetést biztosító alsórendű út fejlesztése. Az érintett útszakasz kb. 24 km
hosszúságú, erősen kopott, kátyús útfelület, külterületi, tanyai lakosság magas arányú, így
lassújárművel, kerékpáros forgalommal erősen érintett útvonal, és gyakoriak vadak úttestre
való kikerülése miatt kisebb balesetek, autóskárok is. Egyrészt a Kecelről és Imrehegyről
ingázók (munkavállalók és diákok) napi utazási idejének jelentős csökkentése érdekében, ill. és
az utazás biztonsági és kényelmi szempontjainak javítása céljából. Másrészről egészségügyi
ellátás és számos közigazgatási feladatok alapján, Kiskunhalason érhetőek el a célzott
szolgáltatások. A TRT-ben nevesítettek szerint fontos fejlesztési mozzanat lesz az elkerülő út
kialakítása.
Figyelmet kell fordítani a közlekedési csomópontok kialakítására: a biztonságosabb
(körforgalmú) csomópontok kiépítése, illetve forgalomcsillapító elemek telepítése a
veszélyesebb kereszteződésekbe.
Külterületen új utak építése szükséges, az elérhetőség javítása céljából a Gazdasági Programban
felsoroltak szerint,
Belterületi útszakaszok, utcák felújítása, új aszfaltburkolat kialakítása továbbá új utcák
kialakítása egyaránt szükség.
Kerékpáros útvonalak fejlesztése: A pályázati lehetőségek és az önerő figyelembe vételével
folytatni kell a városi kerékpárutak felújítását, bővítését. Javasolt egyéb a kerékpáros forgalmat
segítő elemek – zárt és nyílt kerékpáros sáv, kijelölt kerékpáros irányok, kereszteződésekben
biztonságot jelentő kerékpáros felálló helyek kialakítása. Fontos, hogy a fejlesztések elsősorban
a hivatásforgalmat biztosítsák, ezzel kedvet teremtve a környezetbarátabb, egészségesebb
kerékpáros közlekedésnek.
Kecel Város Önkormányzatának és Imrehegy Község Önkormányzatának konzorciuma 2016.
március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
című pályázati kiírásra TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00008 azonosítószámon. A beruházás
általános célja, hogy a fentieknek megfelelő beruházás révén elősegítse a helybéliek társadalmi
szempontból hasznosabb és erőforrás-hatékonyabb közlekedési mód választását. A
kerékpárszakasz megépítése hozzájárul a magyarországi folytonos kerékpárhálózat
megteremtéséhez, kiegészíti Kecel kerékpárútvonalait, integrálja Imrehegyet Kecel
kerékpárhálózatába és elősegíti a kistérségi kohézió szorosabbá válását, hozzájárul a lakosság
körében a kerékpárhasználat részarányának növeléséhez.
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A meglévő kerékpáros útvonalak (Vasút utca és Császártöltési utca) felújítása szükséges, illetve
a jelenleg még nem egybefüggő, több szakaszból álló meglévő kerékpárutak összekötési is
indokolt.
5) Településüzemeltetés
A Gazdasági Programban megfogalmazott projekttervek alapján a fejlesztések 2 csoportba
sorolhatóak be;
- az egyik típusú elképzelések kifejezetten az önkormányzati épületek, intézmények,
közösségi célú épületek energetikai és akadálymentesítési feladatainak megoldását
célzó források igénybevételére vonatkozik, ahol különösen fontos momentum a
fenntartási költségek csökkentése;
- a másik típusú elképzelések az település közterületeinek karbantartásához szükséges
eszközbeszerzés ill. a közterületek kinézetések fejlesztését hivatottak megvalósítani.
Minkét csoportba sorolható tevékenységekhez rendelhető uniós támogatás a jelenlegi 2020-ig
tartó ciklusban.
6) Egészségügy
A 2017-es kiírások a tervek szerint pályázatot nyújt be a település az egészségi központ
felújítására. Általános fejlesztési igény a tárgyi feltételek javítása, az épület felújítása,
energetikai szempontú fejlesztése. Szükséges lenne a fizikoterápiás rész áthelyezésére, a
korszerű és tágasabb helyiségek kialakítására.
Várhatóan a 2016. évi kiíráshoz hasonló pályázati kiírás fog napvilágot látni majd, így előzetes
felkészülés lehetséges a kiírásra, amely meg is kezdődött. Fontos meghatározni a fejlesztés
bekerülési költségének felső korlátját ill. az abban foglalt fejlesztési tevékenységeket.
Rendelkezésre álló információk alapján kiemelten szükséges a külső hőszigetelés, a tetőcsere,
nyílászárócsere, ill. az akadálymentesítés továbbá a szükséges belső felújítások. Kapcsolódó
fejlesztési pont lehet még az iskolaorvosi ellátás fejlesztése, a családbarát funkciók kialakítása,
multifunkciós helyiség kialakítása, esetleg a fedett babakocsi tároló is. Az épület fizikai
elhelyezkedése miatt parkolót nem lehetséges építeni.
7) Óvodák
A településen 5 óvodai és 2 bölcsődei telephelyen működik. Az óvodába három éves kortól,
bölcsődébe a törvény előírásainak megfelelően veszik fel gyerekeket. Az 5 óvodából egy
nemzetiségi-cigány óvoda, ahol a gyerekek egyéni fejlesztést is kapnak. Óvodapedagógusok,
kisgyermek nevelők, dajkák szakképzettek, az intézményben 3 gyógypedagógusóvodapedagógus és egy logopédus-gyógypedagógus is dolgozik, aki a gyerekek speciális
szükségleteit, problémáit tudja szakszerűen ellátni, megoldani. Az eszközellátottság
fejlesztésére folyamatos szükséglet mutatkozik, és fontos megoldandó feladat az udvari
játéktárolók kialakítása mindegyik telephelyen. Biztonságtechnikai eszközök, riasztók és
kamera-berendezések felszerelése szintén indokolt lenne a személyi és vagyonvédelem
fokozása céljából. A dolgozók folyamatos továbbképzése, és munkájuk a szükséges
informatikai háttér fejlesztésére szintén szükséges elkülöníteni.
8) Iskola
Az alapfokú iskolai oktatást nemrégiben átvette a Főegyház megye és az katolikus hitközpontú
oktatásra való átállás feladatait az intézményben sikerült megoldani. Mindazonáltal a
többszintű fejlesztési stratégia kidolgozása javasolt, hogy a 2020-ig igénybe vehető
támogatásokkal az oktatást minél magasabb színvonalon tudják megvalósítani, illetve akár a
gyermekek szabadidejében hasznos eltöltésében is alternatívát kínáljon az intézmény néhány
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esetben. Az idegen nyelv – és művészeti oktatás támogatása, az általános oktatási eszközök
folyamatos frissítése és modernizálása szükséges. A gyermekek részére biztosítani kell a minél
szélesebb spektrumú sporttevékenységek kipróbálását, és elsajátítását, ehhez
eszközbeszerzések, műfüves pálya kialakítása különösen szükséges. Az épület nyílászáróinak
cseréje, és a kerítés javítása szintén nevesített feladat. A vonatkozó köznevelési törvény szerint,
az önkormányzat, mint működtető felel az alapfokú oktatás tárgyi feltételeinek biztosításáért.
Az intézmény alapinfrastrukturális rendbentartása, minél alacsonyabb költségű működtetése
tehát az önkormányzat feladat. A kedvezői pályázó feltétek fennállása miatt gyors és hatékony
megoldás az energetikai pályázatokon való részvétel, az épület korszerűsítése és alacsony
költségű üzemeltetése céljából.
A középiskolai oktatás a környékbeli nagyobb településekre tolódott. A településen kialakult
munkaerőhiány, mint probléma kezelését, az oktatás felöl megközelítve is lehetne kezelni. A
helyi legnagyobb vállalkozók munkaerőigényét pontosan felmérve, a munkahely betöltésével
járó bér és juttatási csomag optimális összeállításával, képzőintézménnyel kialakított szoros
együttműködésekkel, a duális oktatás megvalósításával már pár éven belül jelentős eredmények
lennének elérhetőek. Ezen intézkedések mind a település gazdasági adataira, a lakosok
életminőségének jelentős növekedéséhez járulnak hozzá, így a népességmozgalmi mutatók
pozitív irányú változása is determinálható lesz.
9) Szociális ellátás, gyermek – és ifjúságvédelem, idősek
A Kecel Időseiért Közalapítvány intézménye a Csendes Ősz Idősek Otthona. Kecel település
központjában helyezkedik el. A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási
feladatok: szociális étkeztetés (200 fő), házi segítségnyújtás (18 fő), nappali ellátás (40 fő),
család- és gyermekjóléti szolgálat, alternatív napközbeni ellátás.
Az idei évben benyújtott pályázat célja: a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátásának
megteremteni a mai kornak megfelelő infrastruktúrát, a környezet túl használatának elkerülése
révén biztosítani egyrészt a környezet problémamentes működését, másrészt segíteni az
emberhez méltó életminőség fennmaradását.
Ezen feladatok működtetése és pénzügyi fenntarthatósága biztosított a feladatmutatóhoz kötött
normatív állami hozzájárulásból, a biztosított önkormányzati támogatásból, valamint az
intézmény saját bevételéből.
10) Kultúra, sport
A lakosság szabadidő eltöltésének alternatíváinak kiszélesítése, a választható programok
támogatása lényegében közügynek minősülő feladat. A kulturális közösségi – és
sportlétesítmények tárgyi feltételeinek javítása, akadálymentesítése, parkolók kiépítése,
megfelelő közvilágítás biztosítása szükséges. A 1997. évi CXL törvény 76. §-a alapján a
települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
(2) Ennek formái különösen:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
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g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
Feladat a városban működő civil szervezetek, egyesületek támogatásának újragondolása,
finanszírozottságuk közvetett és közvetlen támogatása.
A sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások finanszírozására; - a nemzeti
fejlesztési tervekkel és lehetőségekkel összhangban a jelenlegi utánpótlás nevelés szakmai és
tárgyi feltételeinek megújítása;
infrastrukturális feltételeinek javítása, az utánpótlás nevelésének támogatása;
- szabadidősport, tömegsport, egészséges életmódra nevelés népszerűsítése közösségi
programokkal, sport- és szabadidőközpontok korszerűsítésével.
11) Mezőgazdaság, tanyák
A település külterületen élő lakosságának aránya, az Alföldi régióhoz hasonlóan magas, a
tanyán élők életszínvonalának emelése, szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőségének biztosítása
fontos és állandó célkitűzése az Önkormányzatnak.
A magas arányú mezőgazdasági - agrár tevékenységek és az azokból származó adóbefizetések
indokolttá teszik, hogy külön stratégiai feladatként kezeljük a helyi agráriumot. A
mezőgazdaságban dolgozó egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok megtermelt javak
egymásra építése, jó hírnevük növelésének támogatása, piacra jutásuk, igénybe vehető
szolgáltatásokról portfólió kidolgozása és fejlesztési program kidolgozása szükséges és közös
érdek.
A tanyai lakosság közvetlen lakóhelyének infrastrukturális fejlesztése (áramellátás biztosítása,
teljes körű internet lefedettség internet és vezetékes ivóvízhálózat kiépítése stb.), a tanyák élők
felé irányuló szolgáltatások számának és színvonalának emelése, elérhetőségük javítása a cél.
12) Vállalkozások
A beszedett és fejlesztési célra fordítható önkormányzati bevételek jelentős része a helyi
vállalkozások adóbefizetéséből származik. Adekvát, hogy a vállalkozások helyben tartásának
ösztönzése és a betelepülő vállalkozások intenzív ösztönzése több szempontból is szükséges.
Ennek kulcseszközei az önkormányzat kezében vannak, és a vállalkozások támogatási
módszereinek felülvizsgálata szükséges.
Kedvezményes ingatlanbérlési – és eladási lehetőség kínálata, az ingatlanokon a szükséges
terület-előkészítése, közművesítés - esetleg alapinfrastruktúra kialakítása indokolt. Ehhez
pontos cselekvési ütemterv felállítása szükséges, a pályázati források igénybevételének
feltérképezésével, szakmai irányító stáb felállításával együtt.
Vállalkozók (különösen a kis és kezdő vállalkozások) támogatásával jelentős helyi
gazdaságélénkítés is elérhető. Vállalkozói ismeretek, marketing, pályázati, jogi - és adóügyi
tanácsokkal, esetlegesen inkubációs támogatási háttérrel kiegészítve. Érdemes felmérni
igényeiket és hosszabb távú támogató szolgáltatások nyújtásával ösztönözni a vállalkozás
alapításokat és helyben tartani a vállalkozókat.
Általános probléma a munkaerőhiány, és az országos átlaghoz képest elmaradó bérszínvonal a
térségben. A helyi munkaerő piaci igények felmérése, hiányszakmák helyben történő képzése,
gyakorlati programok és gyakorlati hely biztosításával kinevelhető egy új generáció, akik nem
költöznek el nagyvárosba, külföldre a jobb megélhetés reményében. Törekedni kell a térségben
a termékek feldolgozottsági szintjének és eladhatóságának javítására.
13) Elektronikus ügyintézés
Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus
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úton történő intézése, az eközben felmerülő tartalmi és formai kezelés lépéseinek összessége.
Azaz az eljárás lefolytatása elektronikus adatfeldolgozást, tárolást, illetőleg továbbítást végző
vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközökkel.
14) Egyéb
A gazdasági programban megfogalmazottak szerint, helyi bor – szőlő, - gyümölcs – és
virágkultúrához kapcsolódó turisztikai stratégia kidolgozása szükséges. Jelenleg ezek azok a
helyi turisztikai kitörési pontok, amelyek a helyi adottságokra épülve képesek idegenforgalmi
gazdasági növekedést hozni a térségbe. Ezen ágazatokban érdekelt együttműködők teljes körű
bevonása és összefogása szükséges, hogy szinergikus hatásuk minél inkább erősödjön.
Szükség van egy településfejlesztési - és információs iroda működtetésére. A fentebb
megfogalmazottakkal összhangban teljes körű turisztikai-potenciál felmérés –és cselekvési
ütemterv kidolgozása szükséges a hely szinten megvalósítható - akár önkormányzati tulajdonú,
akár helyi vállalkozók tulajdonában lévő – turisztikai szolgáltatások köréről. A térségen belül
(kistérségi és megyei szinten) partnerségi viszonyban összekapcsolt, egymás turisztikai
vonzerejét erősítő látványosságokra és szolgáltatásra van szükség. Közös cél, hogy a
településen megforduló vendégek száma, az itt eltöltött idő, a vendégéjszakák száma minél
magasabb legyen. A helyi turizmusfejlesztéssel számos új munkahely teremtése is megvalósul,
illetve az önkormányzat beszedett adóbevételei növekednek.
A helyi civil szervezetek működéséhez és fejlesztéseihez és a nemzetiségi önkormányzatok
feladataihoz és céljaihoz pályázati források rendelése szükséges. Számos esetben az civil
szervezetek nem rendelkeznek (kellő) pályázati tapasztalattal, és nincs humán állományukban
szabad kapacitás a pályázat lebonyolítására. Kellő ismeretekkel és rutinnal rendelkező
munkatárs (akár az önkormányzat részéről, akár külső partner bevonásával) hatékonyan tudná
támogatni a települési szervezeteket a projektekben.
A megújuló energiát alkalmazó fejlesztések jelenleg széles körben támogatottak, magas
támogatási intenzitással. Azonban kiépítésük jelenleg még az átlagos beruházások fajlagos
költségeihez viszonyítva magasabbak. Szakmai stáb bevonásával szükséges priorizált
sorrendben megállapítani az opcionális beruházási pontokat, felmérni és elkülöníteni a
fejlesztésekre fordítható összegeket, kiemelt figyelve a megtérülési mutatókra és a
beruházásokból keletkező eredményekre.

5. Kecel város üzleti környezet kínálatának és infrastrukturális ellátottságának
vizsgálata
Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2012. (II. 28.) rendelettel fogadta el a helyi
építési szabályokat (a továbbiakban: HÉSZ), a kapcsolódó településszerkezeti tervet pedig a
63/2013. Kt. határozattal.
A HÉSZ szerint a beépítésre szánt területek közül:
Gazdasági területek
19.§ (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek
soroltak.
(2) A gazdasági terület: kereskedelmi, szolgáltató terület és ipari terület
(3) Gazdasági területen belül külön szabályozás nélkül min. 14,0 m-es szabályozási szélességű,
min. 12 m-es fordulási sugárral kialakított burkolatú közút kialakítható.
Ipari terület

27.

Megalapozó tanulmány Kecel Város üzleti infrastruktúra fejlesztési igényének feltárására
23.§ (1) Az ipari terület termelőgazdasági tevékenységi és városgazdasági célú építmények
elhelyezésére szolgál.
(2) Az ipari terület (Gip-1) agráripari építési övezetés (Gip-2) településgazdálkodási építési
övezetekre tagolódik.
24.§ (Gip-1) agráripari építési övezet előírásai
(1) Az építési övezeti előírások szerint:
a) szolgálati lakás
b) igazgatási épület, iroda
c) üzemanyagtöltő
d) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület -beleértve a nagylétszámú állattartás
építményeit is- elhelyezhető
(2) Kialakítható telek: min 900m2
(3) Beépítés módja: szabadon álló
(4) Beépítettség: max 30%
(5) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerőségből változhat.
(6) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok figyelembevételével
kötelező őshonos növényzettel megvalósítandó a fásítással
25.§ (Gip-2) településgazdálkodási építési övezet előírásai
(1) Elhelyezhető: a település közműves ellátását biztosító területigényes létesítmény
(2) Kialakítható telek: min 300m2
(3) Beépítés módja: szabadon álló
(4) Beépítettség: max. 50%
(5) Építménymagasság max. 4,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat.
(6) Zöldfelület: min 25%
(7) (Gip-2*) építési alövezetre az (1) -(6) bekezdések azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy
csak a vízminőség-javítást szolgáló építmények helyezhetők el: lehetőség szerinti legnagyobb
közcélra átadott zöldfelülettel és az értékes növényállomány megtartásával.
Az ipari terület szintterületi sűrűsége: max. 1,5.
Különleges területek
26.§ (1) A különleges területek:
a) Szórakoztató és szabadidős terület (Ksz)
b) Kiállítóterület (Kki)
c) Hulladékudvar (Kh)
d) Mezőgazdasági üzemi terület (Km)
területekbe tartoznak.
A hatályos településrendezési tervben ipari területbe a külterületi majorok és a
településgazdasági területek (gázfogadó, vízmű stb) tartoznak, mely a jelenlegi gazdasági
tevékenységekből adódik.
Ennek következtében fejlesztendő vagy kialakítandó ipari terület nem került kijelölésre.
Minden bevezető út mellett található ipari terület.
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1. kép: KECEL iparterületei a belterület és a beépítésre szánt terület határának jelölésével
(Forrás: Építészműhely Kft.)
Különleges területek a városban elszórtan, kisterületen helyezkednek, azok fejlesztési területté
történő nyilvánítása kevésbé rentábilis.
Javaslat:
Megvizsgálva a településszerkezetet, a jelenlegi gazdasági területek közül a város északi részén
elhelyezkedő kereskedelmi, szolgáltató és ipari terület lehet a város legértékesebb beruházásra
szánt ingatlana. Ennek a területnek az elérése a legjobb a városban mind közúton, mind vasúton.
A vasút a Foktői olajüzem okán értékes, melyen a teherforgalom a Foktő-Kiskőrös útvonalon
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zajlik, érintve a város ezen részét. Közúti közlekedés terén is kiváló a terület megközelítése,
továbbá az 54. sz. elkerülő út tervezett nyomvonala is áthalad a területen.
Hátrányként említhető, hogy bizonyos ipari tevékenység esetén a levegőbe kerülő károsanyag
kibocsájtás az ÉNY-i szélirány miatt a város felé távozik.

2,1 hektár

66 hektár

További lépések:
Tekintettel arra, hogy a fenti terület nagy része jelenleg kereskedelmi, szolgáltatói gazdasági
terület, annak ipari területté történő átminősítése szükséges. Az átminősítés a 314/ 2012. (XI.8.)
Korm. rendelet értelmében egyszerűsített eljárás keretében lefolytatható, melyet a vonatkozó
jogszabály módosítása miatt 2016. december 31-ig érdemes lebonyolítani. (Az eljárás legalább
két hónapot igényel.)

6. A gazdasági szereplők által a működésükhöz és fejlesztéseikhez igénybe
vehető szolgáltatások
A helyben elérhető szolgáltatások nyújtó fontos kulcselemei a helyi gazdasági életnek.
Működésük a település gazdasági bevételeihez, mutatóihoz, a lakosság életminőségéhez,
közvetlenül járul hozzá. A vállalkozók ösztönzése és helyben tartása létfontosságú a város
számára. A kedvező adókörnyezet megteremtésével, a megfelelő infrastrukturális és
kapcsolódó szolgáltatói háttér kialakításával, inkubációs jellegű tanácsadói szolgáltatásokkal,
speciális igényeik felmérésével és működésük támogatásával megteremthető egy olyan
befektetők részére szóló bázis, amely már 3-5 éves időintervallumban jelentős gazdasági
teljesítménynövekedést jelent a város számára.
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Hipotetikus feltevésként járjuk körbe, hogy betelepülő vállalkozóként (befektetőként) milyen
elsődleges szempontokat vehetnénk figyelembe, amikor keressük az megfelelő települést, egy
új vállalkozás indításához.
 a település földrajzi elhelyezkedés a hazai – és nemzetközi úthálózattal való elérhetőség
szempontjából
- a település fekvése még kedvezőnek mondható, több 2 számjegyű útvonallal van
érintésben, ahonnan a nemzetközi közlekedési főútvonalak rövid úton is
elérhetőek. (53, 54. sz. út közvetlenül érinti, ezek által elérhető az M5 autópálya,
és az 52. sz. nagy forgalmú út is, amely a nyugat-európai becsatlakozás fő
útvonala.)
 a településen rendelkezésre álló infrastrukturális háttér, egyéb lehetőségek vizsgálata
- rendelkezésre áll –e közművekkel, elérhetőséget könnyítő úthálózattal bíró ipari
terület. A gazdasági – ipari övezet készültségi állapota, milyensége, mekkora
plusz ráfordításokat igényelnek a befektetők részéről.
 munkaerő-piaci felmérések elemzések, a rendelkezésre álló munkaerőcsoportok
vizsgálata
- KSH és Kormányhivatal Munkaügyi és az Önkormányzat által elérhető
munkaerőpiaci tendenciák vizsgálata, a munkaerőpiaci szereplők és a
potenciális munkavállalók (mint csoport) tulajdonságai, képzési- és átképzési
lehetőségek komplex elemzése.
 a vállalkozás betelepítéséhez külső finanszírozási segítségek
- bank háttér vizsgálata
- hazai és uniós támogatási lehetőségek együttes vizsgálata, fejlesztési stratégia
felállítása azok igénybevételéről, egymással való kombinálhatóságuk
figyelembevételével.
 önkormányzat adópolitikája, egyedi adó – és egyéb kedvezmények lehetőségek
vizsgálata
- önkormányzat befektetést-ösztönző intézkedéseinek feltérképezése, esetlegesen
az egyedi alternatív lehetőségek igénybevétele
 települések elérhető a befektető részéről igénybe vehető kapcsolódó szolgáltatások
vizsgálata, könnyen elérhető, áttekinthető és teljes körű információs bázis rendelkezésre
állása.
- a betelepülő vállalkozás által a későbbiekben igénybeveendő kapcsolódó üzleti
szolgáltatások elérhetőségének vizsgálata, a rendelkezésre álló szakmai háttér
alkalmasságán felül a gyors elérhetőség is fontos tényező.
Hipotetikus vizsgálatuk során ez utóbbi pontban gyors információszerzési tevékenység után is
megállapítható, hogy némi hiányosság tapasztalható. Nem találtunk olyan adatbázist, amely
teljes körűen felsorolja a választási lehetőségeket.
Megyei kitekintésben a közel jövőben elkészül egy „befektetői kézikönyv”, melyhez hasonló
információs dokumentum készítése a településen is javasolt. Online és papír alapú változatban,
legalább angol és német nyelven tartalmazzák azon helyi szakemberek, szolgáltatók
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elérhetőségét, amelyek releváns szakmai segítséget tudnak nyújtani a betelepülő vállalkozások
számára, információt nyújt tevékenységükről, sőt az üzleti környezetet is bemutatja.

7. Iparterület fejlesztés elemeinek meghatározása
A Nemzeti fejlesztési programot, az egyes uniós forrásokból támogatott operatív programok és
Kecel Város Gazdaságfejlesztési Programját vizsgálva egyértelműen kiolvashatóak azok a
célkitűzések, hogy az iparterület fejlesztésével olyan üzleti környezetet kell biztosítani a
Magyarországon működő kis- és középvállalkozások számára, melyek az üzleti környezet
igénybevételével olyan infrastrukturális erőforrásokhoz jutnak, melyek segítik
versenyképességük növelésében, piacra jutásukban, és a növekedésük révén a
munkahelyteremtő képességükben. A fejlesztések nemcsak az infrastrukturális fejlesztésekre
korlátozhatóak, hanem az üzleti környezet üzemeltetéshez, valamint a vállalkozások számára
biztosított szolgáltatások biztosításához is.
Az iparterület fejlesztése során mindenek előtt azt kell figyelembe venni, hogy a vállalkozások
termelő tevékenységéhez elsődlegesen milyen erőforrásokra van szükség. Ezen erőforrásokat
biztosító infrastrukturális fejlesztésekre nemcsak az elérhetőség miatt van szükség, hanem
viszonylag magas beruházási költsége és hosszú megtérülési idő miatt a vállalkozások nem
vállalják sem a megvalósítását, sem pedig a finanszírozását.
Meglátásunk szerint egy települési önkormányzat által végrehajtott iparterület fejlesztés csak
akkor lehet sikeres, ha a tulajdonos a termelő/feldolgozó vállalkozások működéséhez szükséges
fejlesztéseket is végrehajtja és gondoskodik azok üzemeltetéséről. Az alábbi ábrán egy minden
kérdéskörre kiterjedő projektfűzért állítottunk össze:

Alapanyagok
termelésének
koordinációja

Üzleti környezet
kialakítása

Munkaerő
fejlesztés,
képzés,
átképzés

Mezőgazdasági
termények post-harvest
manipulációját és a
termények tárolását
ellátó épület létesítése
és üzemeltetése,
valamint a helyi piac
fejlesztése

Befektetés
ösztönzési
tevékenység

Üzleti környezet
fejlesztése a
termelő,
szolgáltató
tevékenységeket
befogadó
épületek
létesítésével

Helyi termékek
fejlesztése

Mezőgazdasági
termékek
feldolgozottságának
szintjét és
hozzáadott értékét
növelő művek
fejlesztése és
üzemeltetése

Társadalmi
célú gazdasági
társaságok
mentorálasa

Bács-Kiskun megyei Önkormányzat által üzemeltetett foglalkoztatási paktum

Alapanyag termelés koordinációja: a legtöbb önkormányzat rendelkezik
mezőgazdasági célú ingatlannal, melyet legtöbb esetben haszonbérbe adással üzemeltet.
A támogatási források között napjainkban markánsan megjelenik a társadalmi célú
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gazdaság fejlesztése. Az önkormányzati tulajdon nyújtaná egy helyi, elsősorban
mezőgazdasági termékek előállító társadalmi célú (szociális szövetkezet) működésének
alapját. Az itt termelt termékek értékesítése nemcsak az önkormányzatnak nyújtana
bevételt, hanem a szociális szövetkezetben dolgozó természetes személyeknek. A fenti
ábrán vázolt termelési vertikumhoz pedig alapanyagot biztosítana a szövetkezet.
Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik mezőgazdasági célú ingatlanokkal, akkor
is érdemes lehet termelés összefogásában gondolkodni, hiszen a magas értéket képviselő
fűszernövények termesztése nem igényel minden esetben nagy területet. A termelés
támaszkodhat a tanyákra is, valamint akár a központi térségben lévő családi házakra, vagy
akár a településen működő közkertre is.
Üzleti környezet kialakítása: szűken vett értelemben jelen tanulmány ezen elem
létrehozásáról szóló döntés megalapozásához kívánja az információkat feltárni.
Kecel Városa a vállalkozások részére szükséges üzleti környezet létrejöttének elősegítése
érdekében a Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában előírt településrendezés önkormányzati
feladat mentén iparterületet vagy különleges területet pontszerűen jelölt ki. Ezen
intézkedés azonban nem bizonyult elegendőnek, hiszen (vélhetően vissza nem térítendő
támogatás hiányában) a településrendezés keretében kijelölt területen és a közművek
hiányában az ingatlanok értékesítés vagy rendezési terv szerinti hasznosítása elmaradt.
A vállalkozói szektor részéről valójában a jogszabályi környezet szab gátat a zöldmezős
üzleti infrastruktúra kialakítására, ugyanis a mező- erdőgazdálkodási földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvény 9. § (1) bekezdés c) pontja szerint jogi személy föld
tulajdonjogát nem szerezheti meg, kivéve a 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint az illetékes
települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram és településfejlesztés
céljára. Termőföld tulajdonjogát továbbá magánszemélyek szerezhetik meg, akik a magas
beruházási költségek és a magas kockázat miatt, valamint a mezőgazdasági célú
hasznosítás érdekében nem kezdi meg az ingatlanok üzleti célú kialakításához szükséges
fejlesztéseket.
Látható, hogy az üzleti környezet kialakítása érdekében a településrendezés előírásai
mellett az önkormányzat számára további eszközök szükségesek. Véleményünk szerint az
üzleti környezet fejlesztése olyan jellegű infrastrukturális fejlesztéseket foglal magába,
melyek beletartoznak a településfejlesztés fogalomkörébe, ezért az önkormányzat
vásárolhat mezőgazdasági célú ingatlanokat. Amennyiben az az eset fordul elő, hogy
valamely tulajdonossal a mezőgazdasági célú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről
(akár a vételár, akár az akarat tekintetében) nem sikerül megegyezni az önkormányzatok
élhetnek a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényben foglalt lehetőségeikkel.
A megszerzésre került ingatlan csoportot olyan részekre szükséges alakítani, melyek
megfelelnek a vállalkozások számára elképzelt beruházások alapvető ingatlan méretnek.
Az ingatlan kialakításnak ki kell terjednie arra, hogy minden kialakított parcella közút és
közműkapcsolat kialakítására alkalmas legyen.
Lehetőség szerint minden közüzemi szolgáltatás kapcsolatról gondoskodni szükséges:
ivóvíz, szennyvízcsatorna, csapadékvíz csatorna, elektromos energia, fölgáz hálózati
kapcsolat, telefon, internet. Minimálisan az iparterület határáig, optimálisan pedig minden
egyes kialakított parcella számára a fővezetékekre történő leállásokkal. Az
önkormányzatnak van lehetőség zöld, vagy megújuló energia termelő egységek
létrehozására is, mellyel esetlegesen kedvezményes áron adott energiával tudja ellátni a
terület vállalkozásait.
Az iparterület kialakítása mellett érdemes az üzemeltetéshez szükséges eszközök
beszerzéséről és működtetésükről gondoskodni, mint a hó és sikosságmentesítés- és a
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zöldfelület gazdálkodás eszközei. A vállalkozások szívesen veszik és fizetik meg a
portaszolgálatot és az őrző-védő szolgáltatásokat is.
Mezőgazdasági termények post-harvest manipulációját és a termények tárolását
ellátó épület létesítése és üzemeltetése, valamint a helyi piac fejlesztése: A TOP
keretén belül kiemelt intézkedésként jelenik meg az önkormányzatok által megvalósítandó
agrár logisztikai központok, melyek célja a helyben termelt termékek osztályozása,
tisztítása, csomagolása, válogatása és igény szerint tárolása, illetve hűtve tárolása. Az
önkormányzat ezen eszközt, mind a közfeladataihoz kapcsolódó közétkeztetések rövid
ellátási láncába illesztheti, mind pedig a helyi termelők részére biztosít tárolási kapacitást.
Üzleti környezet fejlesztése a termelő, szolgáltató tevékenységeket befogadó épületek
létesítésével: az iparterület fejlesztésének következő lépcsője lehet, hogy az
önkormányzat nemcsak a területet, hanem az épületeket is biztosítja a vállalkozások
részére akár üzemcsarnokként, akár raktározási, logisztikai célokkal.
Mezőgazdasági termékek feldolgozottságának szintjét és hozzáadott értékét növelő
művek fejlesztése és üzemeltetése: az előző bekezdésben foglalt épületek termelő célú
hasznosítása maradhat az önkormányzat hatáskörében, mellyel együtt az önkormányzat a
teljes feldolgozási vertikumot koordinálja. Ezen projektrésznél elsősorban a
feldolgozáshoz szükséges gépeket berendezéseket, valamint a raktározáshoz szükséges
berendezéseket kell beszerezni, illetve a beszerzéshez szükséges forrásokat megszerezni.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mint területi szereplő az elkövetkezendő 60 hónapban a
megyei foglalkoztatási paktum eszközeivel kívánja segíteni mindazon önkormányzatokat,
melyek üzleti infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre és a fejlesztések olyan jellegű
foglalkoztatás bővítést eredményez, amely illeszkedik a paktum során megfogalmazásra kerülő
stratégiához.

8. Iparterület fejlesztés illeszkedése a gazdaságfejlesztési stratégiához
Az iparterület fejlesztésének célját az előző fejezetben feltártuk. A fejlesztés azonban nemcsak
közvetlen hatással bír a kis- és középvállalkozásokra, hanem a keceli gazdasági többi
szereplőjére, illetve a keceli közösségre is. Az iparterület fejlesztése közvetett módon hatással
van
 a Város vízrendezésre, hiszen az iparterület csapadékvíz elvezetéséről már a
kialakításkor gondoskodni kell. Amennyiben az iparterület mélyen fekvő,
belvízzel veszélyeztetett területen kerül kialakításra, akkor azon területek
vízelvezetési problémája részben, vagy egészben megoldódik.
 utak fejlesztésére, ugyanis a fejlesztések lehetőséget biztosítanak nemcsak az
iparterületen belül a feltáró utak kialakítására, hanem az iparterülethez vezető utak
megerősítésére, illetve fejlesztésére is, felkészítve a város úthálózatát az iparterület
működése okozta terhelése többletre.
 a település üzemeltetésre, hiszen az iparterület infrastruktúrájának kialakítása
mellett a fejlesztés érintheti az iparterület üzemeltetéséhez szükséges eszközök és
szolgáltatások fejlesztését is. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés szerint a helyi közutak
és tartozékainak fenntartása önkormányzati feladat. Az iparterületen belül
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kialakított utak, vagy úthálózatok az üzleti környezetként funkcionáló területek
visszterhes tulajdonjogának átruházásakor sem kerülhetnek a (funkció elvesztése
nélkül) a nemzeti vagyon körén kívülre. Így az iparterület útjainak karbantartása
és üzemeltetése továbbra is önkormányzati feladat marad. A fejlesztés során van
lehetőség a karbantartáshoz és az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzésére
is. Egyéb terület rendezéshez szükséges eszközök beszerzése is van lehetőség,
amely a helyi környezetvédelem feladat ellátáshoz is hozzájárulnak, mint az
iparterület zöldfelület gazdálkodási feladatainak ellátása. A felhívások alapján
elszámolható költség lehet a hulladékkezelő létesítmények kialakítása is. A
célterület nem a lakossági hulladékkezelése a cél, azonban az az iparterület, amely
alkalmas a veszélyes és ipari hulladékok kezelésére is vonzó lehet azon
vállalkozások számára is, melyek veszélyes anyagokkal dolgoznak, vagy mellék
és hulladéktermékük veszélyes anyag.
a mezőgazdaságra és a tanyákra. A zöldmezős iparterület fejlesztése
elsődlegesen sajnos negatív hatással bír a mezőgazdasági termelésre, tekintettel
arra, hogy a mezőgazdasági termelés alapvető erőforrását a termőföldet vonja el.
Pozitív hatása lehet abban az esetben, ha az iparterületre mezőgazdasági gépgyártó
vagy karbantartó, esetleg élelmiszer feldolgozó üzem, vagy agrárlogisztikai
központ települ.

A kis- és középvállalkozások számára pedig közvetlen hatással bír az iparterület kialakítása,
hiszen tevékenységükkel, telephelyükkel nem kényszerülnek kompromisszum szülte
településrészekre. Azzal, hogy a tevékenységük végzéséhez szükséges alapinfrastruktúra
rendelkezésre áll az erőforrásaikat a termelés- és szolgáltatásbiztosításához szükséges
eszközök, vagy készletek biztosításra tudják használni. Az alapinfrastruktúrák magas
beruházási költsége, és hosszú amortizációs ideje mind a finanszírozási oldalon, mind pedig a
megtérülési oldalon nehéz helyzetbe hozhatja a kis- és középvállalkozásokat, melynek
mérlegelése során a fejlesztések elhalasztásáról és így a bővítésük elnapolásáról dönthetnek,
csökkentve ezzel a település adóerejét és foglalkoztatási képességét.

9. Kecel gazdaságfejlesztési stratégiájának szakmapolitikai illeszkedése
Az Mötv. 116. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit
gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. Kecel Város Képviselő-testülete 10/2016.
Kt.ü. számú határozatával fogadta el a Városfejlesztés és gazdasági programját. A program II.
fejezetében feltárt fejlesztési feladatok illeszkednek az Mötv. 13. § (1) bekezdésében felsorolt
helyi közügyekhez, illetve helyben biztosítható közfeladatok köréhez. Az Mötv. 116. § (4)
bekezdése szerint a programnak összhangban kell lennie a megyei területfejlesztési
elképzelésekkel.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. szeptember 14-ei ülésén fogadta el a
Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programját. A programban három tematikus cél kerül
megfogalmazásra:
 Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor
megerősítésével.
 Élhető és életképes vidék.
 A megye belső kohézióját és makro térségi integrációját szolgáló intézményi és
infrastrukturális fejlesztések
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Kecel Város gazdasági programjában feltárt feladatok és a megyei területfejlesztési program
tematikus céljainak illeszkedését az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
Gazdasági
versenyképesség
A megye belső kohézióját és
Élhető
és
erősítése, innovatív
makro
térségi
integrációját
Feladat megnevezése
életképes
gazdaság a KKVszolgáló
intézményi
és
vidék
szektor
infrastrukturális fejlesztések
megerősítésével
Épített és természeti

környezet védelme
Lakás,
ingatlan

gazdálkodás
Vízrendezés
és

csapadékvíz elvezetés
Utak, járdák, kerékpár

utak
Településüzemeltetés







Egészségügy
Óvodák
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ellátás,
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és
ifjúságvédelem,
idősek
Kultúra, sport
Mezőgazdaság,
tanyák
Vállalkozások
Elektronikus
ügyintézése
Egyéb











A 2014. augusztus 15-én kelt Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as
fejlesztési időszakra azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait és kitűzi fő fejlesztési
prioritásait, melyek:






A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi
szerepvállalásuk fokozása
A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási,
társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre)
Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése
A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése
A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása
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Tekintettel arra, hogy a partnerségi megállapodás határozza meg az uniós forrásokból
finanszírozható fejlesztési irányokat különösen fontos, hogy a helyi stratégiák illeszthetőek
legyenek az országos fejlesztési elképzelésekhez. Véleményünk szerint az önkormányzat által
megfogalmazott fejlesztési feladatok illeszthetők az fejlesztési országos stratégiához.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) elsődleges
kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások, azonban egy települési önkormányzat mikro
szinten az egyik legnagyobb gazdasági szereplő, valamint az Mötv. 13. §. 13. pont szerint
önkormányzati feladat a gazdaságszervezés, ezért a gazdasági program stratégiai illeszkedése
szükséges a GINOP-hoz. A GINOP stratégiai céljai:





Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése – a vállalkozások
számára fontos munkaerő, tőke, infrastruktúra, információ, illetve technológiai,
természeti és kulturális erőforrások köre bővüljön; a külföldi piacok elérhetősége
könnyebbé váljon számukra.
Gazdasági együttműködések erősítése – Az alacsony méretgazdaságossági
adottságokból fakadó hátrányok mérséklése közös fejlesztési, termelési és piacra
jutási tevékenységek, valamint tudástranszfer támogatásával.
Versenyképességi akadályok lebontása – A finanszírozási, tőke-, információ-,
tudáshiányból, illetve elavult termelési és értékesítési módszerekből fakadó
versenyképességi gátló tényezők megszüntetése.

Hasonlóan a megyei területfejlesztési program esetébe táblázatban foglaltuk össze Kecel Város
gazdasági programjában feltárt feladatok és a GINOP stratégiai céljainak illeszkedését:
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együttműködések
erősítése


















Versenyképességi akadályok
lebontása

A stratégiai illeszkedések azonban a fenti esetben nem jelenti azt, hogy Kecel Város
Önkormányzata, mint települési önkormányzat pályázhat a GINOP intézkedéseinek
felhívására. Programja és annak végrehajtása több esetben közvetett szinergia hatással bír majd
a kis- és középvállalkozások fejlesztésének eredményeire.
Egy önkormányzat számára a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program intézkedései
biztosítják a 2014-2020-as időszakra vonatkozó közvetlen fejlesztési forrásokat. Úgy véljük,
hogy teljes egyezőség van a gazdasági program és a TOP célkitűzéseivel:
A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás
növelése, a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása. Valamennyi prioritása,
intézkedése közvetlenül vagy közvetetten hozzájárul ehhez a célhoz.
Tekintettel a TOP kedvezményezeti körére ezen operatív program intézkedéseinek és Kecel
Város gazdasági programjának összevetése elengedhetetlen. A TOP az alábbi támogatandó
intézkedéseket nevesíti:
 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés
 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás
arányának növelése
 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok)
 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
 Helyi közösségi programok megvalósítása
Természetesen folyamatosan vizsgálni szükséges, hogy a támogatandó intézkedések
végrehajtása érdekében kiírt pályázati felhívások milyen alkalmassági, tartalmi és a pályázó
joga forma szerinti feltételeket szabnak. A gazdasági programban foglalt fejlesztések és a TOP
támogatandó intézkedéseinek lehetséges relációit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
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10. Iparterület fejlesztés és változatai
Az önkormányzat befektetést-ösztönöző csomagjának megalapozásaként az ipari terület
alapinfrastruktúrájának kialakítása nélkülözhetetlen tevékenység. A több, rendelkezésre álló
alternatíva közül a bevont szakemberek - és akár érintett vállalkozók! – segítségével a
forrásbázis feltérképezésével kell kiválasztani a legkedvezőbb fejlesztési pontot. Fontos hogy
zöldmezős vagy barnamezős beruházásnak minősülő terült lesz alkalmas a fejlesztésre.
Zöldmezős területek bevonása esetén figyelembe kell venni, hogy a területek a mezőgazdasági
termelés alól kerülnek kivonásra, akár nem saját tulajdonú birtoklás miatt, mekkora az piaci
áron való eladási szándék a lakosság részéről. A zöldmezős beruházás olyan új ipari
vállalkozást jelöl, amely korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területen jön létre. A
telephely teljes egészében újonnan létesül építészeti, üzemi előzmények nélkül. Előnye, hogy
nincsenek sem elrendezési, sem funkcionális, sem építési megoldási megkötöttségek. Hátránya
az infrastruktúra kiépítési-bekötési igénye és a szigorú környezetvédelmi szabályozás (bár ez
utóbbi ipari parkban történő beruházás esetén jelentősen csökken.) Általában egy sík,
tereptárgyaktól mentes, lehetőleg városhoz közeli területet választanak ki. A földtörvény
szavaival élve egy zöldmezős beruházás a föld végleges kivonása a művelés alól. Az erre
vonatkozó irányelvek szerint lehetőleg a gyengébb termőképességű területeket kell így
hasznosítani, illetve, hogy az igénybevétel a szükséges legkisebb mértékre korlátozódjék. A
kivonás engedélyköteles, az engedélyt a földhivatalok adják ki, s utána földvédelmi járulékot
kell fizetni. A zöldmezős beruházás haszna, hogy a legtöbb újonnan foglalkoztatott a hazai
átlagnál valamivel jobban fizetett munkához juthat (különösen az ipari parkokban), a beruházó
nyereségre tehet szert, az önkormányzat adóbevételhez juthat.
Barnamezős beruházás esetén – bár egyöntetű pontos definíció nincs a fogalomra - az alábbi
feltételek mindegyikének való megfelelés esetén beszélünk:
- a területen építmény/épület található meg, amely használaton kívüli, rossz
fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt,
településszerkezeti problémát okoz és ennek megoldásához hozzájárul a
beruházás,
- a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani az érintett területen
- az érvényes településrendezési terv alapján az alábbi kategóriák egyikébe
tartozik:
 Gazdasági terület a pályázat benyújtását megelőzően a
településrendezési terv alapján már legalább 5 éve gazdasági terület
(OTÉK szerinti Kereskedelmi, szolgáltató, vagy Ipari terület) és ipari
tevékenységet folytattak vagy folytatnak rajta, illetve mezőgazdasági
üzemi területként funkcionált vagy
 Különleges terület (ezen belül kizárólag: - oktatási központok területei,
vagy - egészségügyi területek, vagy - a nyersanyag kitermelés
(bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, vagy
- honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények
területei, vagy - hulladékkezelők, - lerakók területei (települési szilárd és
folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), vagy - mezőgazdasági
üzemi terület)
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Közlekedési és közműterület, (ezen belül kizárólag: - közlekedési
építmények - igazgatási épület).
Azért is érdemes már előzetesen is befektetőket keresni, mert igényeik és lehetőségeik
figyelembevételével költséghatékonyabbá és összességében is gördülékenyebbé tehetjük a
fejlesztés megvalósítását.

11. Az egyes fejlesztési változatok forrásfeltárása
Az alternatívák megvizsgálása és prioritások felállítása után a legfontosabb(ak)hoz tervező
bevonása által meghatározhatóak tervezői költségbecslés keretében a beruházás bekerülési
költségei. Az önkormányzat a Település – és Területfejlesztési Program felhívása által
amennyiben a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet 99. § (3) bekezdés b) pontja szerint a helyi infrastruktúra fejlesztésére
vonatkozóan a visszafizetési mechanizmus utólagos alkalmazását választja, akkor működési
eredményt figyelembevételével a 100 %-os támogatási intenzitást is el tudja érni. A 272/2014.
Korm. rendelet 116. § (2) bekezdés c) pontja szerint 100%-os mértékű előlegre jogosult a helyi
önkormányzat, ha a beruházás támogatási összege nem éri el az 500 millió Forintot.
Lehetőség van ipari terület fejlesztésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programból is, azonban itt nem az önkormányzat, hanem vállalkozások lehetnek a
kedvezményezettek. A GINOP felhívásai elsődlegesen a regionális támogatástérképet veszik
alapul a támogatási intenzitás meghatározásánál. Legtöbb esetben- így az iparterület
fejlesztésénél – van lehetőség a kis vállalkozás tekintetétében támogatási intenzitás 20% pontos
növelésére. Ezen felhívásnál csak vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, tehát az
önkormányzatnak ingatlanfejlesztéssel foglalkozó működő vállalkozással kell rendelkeznie. A
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
rendelkezései szerint a kis- és középvállalkozásoknál az állam vagy az önkormányzat tulajdoni
része nem haladhatja meg a 25%-os mértékű részesedést. Fenti korlátozás miatt az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok miatt a támogatás a teljes projekt összegnek
csak az 50%-a lehet.
.
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