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Bevezetés 
 
 
A kiegyensúlyozott fejlődés egyik legfontosabb alapja a jó tervezés. Ezen megállapítás 
igazsága mellett jelen középtávú tervdokumentum készítését a Magyarország 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) is előírja a képviselő-testület 
számára. 
 
Az Mötv. 116. §-a alapján a gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági programnak integrált 
módon, a térségi összefüggéseket is figyelembe véve (kistérségi területfejlesztési 
koncepció) meg kell határoznia az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataival 
összefüggő célkitűzéseit. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési 
elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési 
politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. 

 
A gazdasági program célja, hogy meghatározza Szentkirály község fejlesztésének 
irányvonalát, súlyponti kérdéseit, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények 
működtetésének elveit.  
 
Önkormányzatunk felelőssége, hogy világos célokat fogalmazzunk meg, azokat 
ismertessük és egyeztessük a lakossággal, kérjük a segítségüket, mert csak együtt 
tehetünk jövőnkért. Hazánkat és benne településünket csak polgárainak akarata, tudása, 
szakértelme, kreativitása és szorgalma teheti sikeressé. 
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I. HELYZETFELTÁRÁS 
 

1.1. Települési alapok 
 
1.1.1. Geopolitikai helyzet 
 
Földrajzi elhelyezkedés 
Szentkirály Bács-Kiskun Megye ÉK-i részén, Kecskeméttől keletre 20 km-re található. A 
településen – miként a történelmi múltban is – erősen tapasztalható a megyeszékhely, mint 
vonzásközpont szerepe, mely annak dinamikus fejlődése következtében az elmúlt évek 
során még erősebben tapasztalható. Ettől jóval kisebb hatást mutat a 15 km-re található 
Tiszakécske, mely azonban nem elhanyagolható, s együttesen egy kivételes, kedvező 
helyzetet eredményeznek pl. tömegközlekedés tekintetében. Ezt a hatást tovább erősíti a 
Kecskemét – Szolnok tengely, mely elsősorban a gépjárműforgalom tekintetében jelentős. 
 
A településről Kecskemét kapcsolódása révén – gyorsforgalmi úton – Budapest elérhető 
távolságra fekszik (80 perc a központig). A teljessé vált autópálya kapcsolatok révén a déli 
(Röszke – 60 perc) és a keleti országhatár (Nagylak – 90 perc) is könnyen elérhető. 
Alapjaiban változtatja meg ezt a képet a hatályos tervek szerint 2020-ig elkészülő, több 
mint 12 kilométeres szentkirályi szakasszal épülő M44-es gyorsforgalmi út, mely Budapest 
és a keleti határ elérhetőségét javítja, ugyanakkor várhatóan jelentős közvetlen és közvetett 
(M44, illetve az M44-ről a 4623-as úton Kecskemét irányába a falun keresztül) átmenő 
forgalmat eredményez majd. Ez utóbbi kihívásaira meg kell kezdenünk a felkészülést.  
  
Természeti környezet 
A település természeti arculatára a kiskunsági Homokhátság vonásai a legjellemzőbbek, de 
nyomokban már a Tisza hatásai is felismerhetők. Az alapvetően homok jellegű talajok 
gyenge termőképességűek (átlagosan 12,5 AK), de többnyire mégis intenzív 
mezőgazdasági művelés alatt állnak (elsősorban szántóföldi zöldségtermesztés), melynek 
a tanyás településszerkezet sajátosságaival együtt nagy hagyománya van a településen.  
A közigazgatási terület fele szántó, kb. 15 %-a rét és legelő, az erdősültség már közel az 
összterület negyedét teszi ki. Említésre méltó még a szőlő művelési ág nagysága, melynek 
szerepe talán kissé alulreprezentált a település életében. 
 

A terület megoszlása művelési áganként 
 

Művelési ág 
Terület (ha) Arány (%) 

2013. 2009. 2013. 

Erdő 2 436 2 511 24,6 

Fásított terület 0,1 8 0,01 

Gyep (legelő) 1 143 1 102 10,8 

Gyep (rét) 475 445 4,4 

Gyümölcsös 40 43 0,4 

Kert 0,3 0,7 0,00 

Kivett 655 655 6,4 

Nádas 23 20 0,2 

Szántó 5 121 5 097 50 

Szőlő 296 307 3 

 Forrás: BKM Korm.H. Földhivatala 
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Infrastrukturális ellátottság 
Szentkirályon országos főút még nem halad át, de várhatóan 2020-ra elkészül az M44-es 
főút, mely a belterülettől 4,2 km-re Kelet felé fogja keresztezni a 4623 sz. közutat. Ez a 
csomópont lesz egyben a felhajtási lehetőség is a főútra.  
Jelenleg a legfontosabb közlekedési út a 4622. és a 4623. számú Kecskemétet 
Lakitelekkel, illetve Tiszakécskével összekötő út. Ezen kívül egy gyengébb minőségű 
burkolt úton Kocsér is elérhető. Vasút hálózat a települést elkerüli.  
A kb. 10,75 km önkormányzati kezelésű belterületi útból 2,25 km nem rendelkezik 
aszfaltozott burkolattal. A településen néhány kivételtől eltekintve minden lakott ingatlan 
elektromos árammal ellátott, vezetékes ivóvíz, földgáz hálózat részben külterületen is, 
szennyvízcsatorna hálózat a belterület 95 %-án elérhető. 
 
1.1.2. Demográfiai mutatók 
 
A település lakossága az elmúlt 10 évben némileg csökkenő tendenciát mutatva már 
tartósan 2000 fő alatt marad. A tanyák máig fontos szerepét a településszerkezetben jól 
jellemzi a külterületi népesség közel 40 %-os aránya, noha a népesség fogyása jórészt a 
tanyasi lakosság elvándorlásának következménye volt. 
 

 
 
 
A lakosság körében erős természetes fogyás figyelhető meg. A vándorlási különbözet 
mérlege is negatív, de ez legalább fokozatosan közelít a nullához.  
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Mindezek következtében a népesség korösszetétele fokozatosan romlik. Különösen 
szomorú, hogy a 18 év alattiak 2000-ben mért összlakosságon belüli több mint 25 %-os 
aránya 2014-re 18 %-ra csökkent. 
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1.1.3. Gazdaság 
 
A vállalkozások száma száz fölött van településünkön. Vannak kisebb egyéni vállalkozók, 
de van több kisebb üzem is, amelyek jelentős létszámmal foglalkoztatnak munkaerőt (az 
összes foglalkoztatott közel harmadát). Fontos a jó kapcsolat a helyi vállalkozókkal, hiszen 
az ő jelenlétük biztosítja a megélhetéshez elengedhetetlen anyagi forrásokat. Legnagyobb 
adófizető és munkáltató a Szentkirályi Ásványvíz Kft.  
 
Az ipari aktivitás elsősorban az élelmiszeripar (Szentkirályi Ásványvíz Kft, Méhecske Bt., 
Horgászmester EC), illetve a közúti fuvarozás, gépjárműjavítás (Kéri Kft., MOZ-GO Sped 
Bt.), biomassza kereskedelem (Kéri Kft., Agrofilosz Kft.), építőipar (Team Kft., Építők Oláh 
Kft.) területén tapasztalható. A legtöbb szolgáltatást (autószerelés, asztalos, ács, építőipari 
és egyéb munkák) helyi mesterek, egyéni vállalkozók biztosítják. 
A településen három élelmiszerbolt található, de az egyik felújítás miatt már huzamosabb 
ideje zárva van. Az üzemelő CBA hálózati tag élelmiszerbolt kapacitásában egyedül is 
képes kielégíteni a lakossági igényeket, melyet kiegészít több mozgóbolt is (cukrász- és 
pékáruk, gázpalack, takarmány, stb.). Ezeken felül három ruházati és egy vegyes butik, 
virágbolt, illetve egy vegyes mezőgazdasági bolt is működik. 
 
A község életében napjainkban is meghatározó a mezőgazdaság, és ez valószínűleg a 
kedvezőtlen folyamatok ellenére így marad a jövőben is. Jól mutatja ezt, hogy mekkora 
források érkeztek a településre az EMVA keretéből (Forrás: www.mvh.gov.hu): 

- 2010: 186.716 815,- Ft 
- 2011:   92.629.808,- Ft 
- 2012: 154.397.486,- Ft 
- 2013: 129.627.179,- Ft 
- 2014: 276.081.090,- Ft 

 
Amennyiben ezekhez az összegekhez hozzávesszük a területalapú és egyéb termeléshez 
kötött támogatásokat az összeg közel a háromszorosára emelkedik (pl. 2014-ben az 
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településre beérkező összes MVH kifizetés elérte a 658 millió Ft-ot). Az országos trendektől 
eltérően viszont ez az összeg közel 250 magán és jogi személy között oszlik meg, ami a 
tanyás településszerkezetre visszavezethető családi gazdaságok, kisvállalkozások jelentős 
arányát mutatja.  
A mezőgazdaságba áramló forrás csak kisebb része fejlesztési célú (lásd 1. melléklet), 
jelentősebb a jövedelemkompenzáló jellegű támogatás. Mindkét cél fontossá teszi 
azonban, hogy a helyi mezőgazdaságot segítse az önkormányzat a lehetőségeihez mérten: 
helyet ad a falugazdásznak, segíti az őstermelők ügyintézését, tájékoztatását, elősegíti a 
termelői szervezetek tevékenységét, s terveink szerint majd a feldolgozást. 
 
1.1.4. Vagyoni, pénzügyi helyzet 
 
Az önkormányzat 2014. évi mérleg szerinti vagyona 999,7 millió Ft, mely a 2006. évi 561,1 
millió Ft állapothoz képes jól mutatja a 2010-es szennyvízberuházás jelentős 
vagyongyarapító hatását. A vagyon 94 %-a befektetett eszköz (ingatlanok, gépek, tárgyi 
eszközök), mely 2006-ban csak 91 % volt. A forgóeszközök (követelések, értékpapírok, 
számlaegyenlegek) aránya 6 % (2006: 9 %). A forgóeszközök közül legjelentősebb tétel az 
adó kinnlevőség, mely magában a vagyon 5 %-át teszi ki. A forrásokat illetően 99 % a saját 
tőke (2006: 98 %), a kötelezettségvállalás mértéke nem éri el az 1 %-ot (2006: 2 %), akár 
csak a költségvetési tartaléké. 
Az elmúlt évek beruházásainak, fejlesztéseinek köszönhetően vagyonunk jelentősen 
gyarapodott. Ez elsősorban a 2009-2010-ben megvalósított szennyvízberuházás 
következménye, melynek hatása jelentősen tapasztalható a költségvetés számaiban is: 
 

Az önkormányzat bevételei 
 

Bevételek 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
Pénzforgalmi bevétel 
(millió Ft) 

382 308 384 491 804  318 338 281 349 

Ennek %-os megoszlása 

Intézmények működési 
bevétele 

6 8 6 8 13 7,5 6,2 5,7 7 

Állami támogatások, 
átengedett központi 
adók 

39 51 42 30 16 28 24 24 50 

Értékpapír n.a. n.a. 14 26 8 13,5 8,8 n.a. n.a. 

Egyéb bevétel n.a. 4 1 5 3 3 4 3 5 

Adóbevételek 10,5 15 24 24 14 30 34 42 33 

Fejlesztési (pályázati) 
bevételek 

4 6 2 2 40 3 2 5 9 

Alapítványi támogatás  15 11 1 1 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzat 

 
Az önkormányzat kiadásai 

 

Kiadások 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
Pénzforgalmi kiadás 
(millió Ft) 

386 308 385 436 807 312 334 269 328 

Ennek %-os megoszlása 

Bérjellegű  45 55 45 39 22 50 48 54 45 

Dologi 13 19 14 18 9 18 17 27 28 

Szociális juttatás  21 14 12 13 6 16 16 11 7 

Fejlesztés, felhalmozás 10 11 9 4 58 3 2 7 10 

Forrás: Önkormányzat 
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Az állami támogatások összege tendenciózusan csökken. Jelentősen lecsökkent a 
Szentkirályért Közalapítvány egykori támogató szerepe is a költségvetés egyensúlyának 
biztosításában a közszolgáltatásokhoz való közvetlen hozzájárulással, ezt az iparűzési adó 
növekmény ellensúlyozta. Napjainkban azonban egyre nagyobb szerepet kap az 
alapítványi vagyon (munkagépek és eszközök) hasznosításából származó bevétel, mely 
reményeink szerint tovább fog növekedni a jövőben. 
 

A Szentkirályért Közalapítvány bevételei 
 

Év Bevétel (millió Ft) Befizetők száma 
2006. 50 539 

2007. 44 532 

2008. 23 532 

2009. 5,7 509 

2010. 4,7 543   

2011. 4,6 534 

2012. 8,4 546 

2013. 17,6 560 

2014. 16,5 403 

  Forrás: Önkormányzat 

 
Hitelfelvételre nem került sor. 
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1.2. Fenntartható fejlődés 
 
1.2.1. Környezetvédelem 
  
Ivóvízminőség javítás: 
Önkormányzatunk konzultációs partnerként részt vett a Dél-alföldi Régió ivóvízminőség 
javítását szolgáló programjában, az Ifjúság Lakótelep vízminőségi problémáját azonban 
már más forrásból megoldottuk. A vezetékes ivóvíz tekintetében tehát nincs közvetlen 
feladatunk.  
A külterületen azonban nagy problémát okoz a nem megfelelő minőségű ivóvíz (vas, nitrit 
és nitrát). Elsősorban és legsúlyosabban ez az élelmiszeripari tevékenységet végezni 
szándékozók fejlesztési terveit gátolja. 
 
Szennyvízelvezetés és kezelés: 
2010 tavaszától üzemel a belterületi szennyvízelvezetés és helyi tisztítás. A továbbiakban 
is célunk az üzemeltető Bácsvíz Zrt.-vel együtt a problémamentes működés biztosítása. A 
külterületek és az Ifjúság Lakótelep ingatlanain továbbra is hosszú távon a szippantós 
kocsik igénybevétele lehet a megoldás. 
  
Csapadékvíz elvezetés: 
Az önkormányzat ezen a területen végzett tevékenysége jelenleg kimerül az utcák 
felújítása során esedékes szikkasztóárkok kialakításában. Esővíz-elvezető 
csatornahálózattal nem rendelkezünk és nem is szerepel ilyen létesítmény kialakítása 
terveink között. Ez a koncepció a jelenlegi csapadékvíz mennyiséget kezelni tudja, de az 
árkokat nem elég csak kialakítani, rendszeres karbantartást igényelnek. 
  
Hulladékgazdálkodás: 
Az önkormányzat 2003-ban a Saubermacher Kft. szolgáltatásában indította a szilárd 
hulladék gyűjtést és elhelyezést, mely 2010 márciusától kiegészült a házhoz menő 
szelektív gyűjtéssel, 2014-től az Izsák-Kom Kft. a szolgáltató. Az új szolgáltatás beindítása 
során a lakossági kukák űrméretét 120 l-ről 80 l-re csökkentettük. Hosszú távon további 
csökkentést szeretnénk megvalósítani a hulladék mennyiségében.  
Megoldandó kérdés továbbra is a külterületi illegális szemétlerakás, illetve az időszaki 
nagymennyiségű szervesanyag-tömeg (fanyesedék, lomb, stb.) elhelyezése. 
Megfontolandó egy települési komposztálóudvar létesítése, illetve házi komposztáló ládák 
használata.  
A településen bezárt, földtakarással ellátott szemétlerakó rekultivációja 2009-ben a Ceglédi 
Nagytérségi Regionális Hulladékgazdálkodási Konzorcium keretén belül megvalósult, 
monitorozása folyamatos.  
Kiemelten kell foglalkozni a település tisztaságával, mert nemcsak a belterületen, de az 
erdők, az utak mellett továbbra is jelen van az illegális szemétlerakás. A lakosság figyelmét 
folyamatosan fel kell hívni az ingatlanok előtti utcarész rendbetételére, és szabálysértési 
eljárást kell kezdeményezni az illegális szemétlerakás visszaszorítására. 
  
Új energiaforrások lehetőségei: 
Az elmúlt évek során lépésenként több biomassza üzemű kazánt állítottunk be. 
Legnagyobb intézményeinket megújuló energiaforrással fűtjük, melyhez 2014-ben saját 
forrásból faapríték tárolót is létesítettünk. 
2015-ben fog megvalósulni négy közintézményünk villamos energia ellátására szolgáló 
napelemes rendszerek kiépítése. Ezek azonban csak a mindenkori fogyasztás mértékéig 
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termelnek energiát. Megfontolandó a jövőben kifejezetten energiatermelési célzatú 
napelem-park létesítése.  
Főbb közintézményeink energetikai célú felújítása, korszerűsítése megtörtént, illetve 
várhatóan a TOP forrás terhére megtörténik ebben az uniós költségvetési ciklusban. 
 
Természetvédelem: 
Az erdő, a madár-, és növényvilág, védelme, különös gondozást igényel. Szentkirály ugyan 
nem rendelkezik jelentős természetvédelmi értékekkel, de a természeti területként 
nyilvántartott településrészek vonatkozásában tudatosítani kell az emberekben, hogy a 
terület mindannyiunk számára „természeti kincs”, amelyben lehetőségek rejlenek.  
  
1.2.2. Településfejlesztés, településrendezés, útfenntartás 
  
Önkormányzati közutak: 
Önkormányzatunk belterületén a szilárdburkolatú utak százalékos aránya viszonylag jónak 
mondható. A belterületi úthálózat több mint 80 %-a kiépített, szilárd burkolattal ellátott, ezek 
jelentős része jó minőségű, felújított aszfaltburkolattal rendelkezik. A TOP forrásainak 
keretébe reményeink szerint belefér főutcánk és a még nem, vagy csak részlegesen burkolt 
utcák kiépítése is. Célunk, hogy a településen minden házszámos út portalanított burkolatot 
kapjon. 
Külterületi szilárd burkolatú útjaink (kb. 20 km) fenntartása komoly forrásokat igényel az 
önkormányzattól. Főleg a Kocséri összekötőút műszaki állapota jelent nagy problémát. 
Ezen a szakaszon, hosszú távon indokolt lenne az egész nyomvonal felújítása, majd az út 
átadása állami kezelésbe. Ennek megoldására azonban a jelentős költségek miatt kevés a 
remény a közeljövőben. 
A község 178 km földúthálózattal rendelkezik, melynek fenntartása szintén komoly 
tehertétel. A probléma megoldására beszereztünk egy önjáró grédert, több munka- és 
erőgépet, de önmagában ez sem képes megoldani gondjainkat, melynek több összetevője 
is van: rossz útalap, kíméletlen használat mezőgazdasági gépekkel, vízelvezetés 
megoldatlansága, költséges karbantartás. 
 
Állami közutak: 
Településünkön áthalad a 4623. és a 4622. sz. közút. Ezek a Szolnok-Kecskemét 
útvonalon nemcsak erős személy-, hanem jelentős tehergépkocsi forgalmat is 
lebonyolítanak. Műszaki állapotuk szakaszonként változó, de legnagyobb részt teljes 
felújításra szoruló. A Kecskemét és Tiszakécske felőli szakasz több ütemben felújításra 
került (kerül), de tartósságuk hagy kívánni valót maga után.  
Közlekedésbiztonsági szempontból a belterület továbbra is balesetveszélyes, melyen 
jelentősen javított a 2005-ben létesített jelzőlámpás gyalogátkelőhely, de még most is 
történnek kirívó sebességtúllépések. 
  
Köztemető: 
A köztemető régészetileg feltárt részeinek megnyitása megtörtént. Elkészült az első urnafal 
is, így reményeink szerint ezek a kapacitások középtávon kiszolgálják a település 
szükségleteit.  
   
Közterületek, parkok fenntartása: 
Minden évben jelentős összegeket fordítunk közterületeink és parkjaink fenntartására. A 
Szent István tér 2010-ben felújításra került, a Központi park fejlesztése 2012-ben történt 
meg. A Millenniumi Emlékpark, a Sporttér jó műszaki állapotban van. A Játszóteret 2014-
ben bővítettük és újítottuk fel.  
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Kevés azonban településünkön a virágos közterület. A színes virágágyások kiépítése és 
fenntartása mind forrás, mind munkaerő vonatkozásában jelentősebb ráfordítást igényel, de 
a falukép szempontjából óriási előrelépést jelentene.  
 
Kerékpárút, járdák: 
Fejlesztéseink sorában kiemelt helyet foglal el a belterület és az Ifjúság Lakótelep, valamint 
a belterület és a Kossuth majori leágazás összekötése kerékpárúttal. Az erre vonatkozó 
reményeink a jelenlegi keretek között a szigorú pályázati és műszaki feltételek miatt nem 
megvalósíthatóak. Valószínűbben látszik gyalogjárdák kiépítése a két irányba, mely 
kerékpáros közlekedésre is alkalmas, viszont nem von maga után a pályázatban előírt túlzó 
műszaki követelményeket, s nem utolsó sorban a költségigénye is jóval kevesebb. Ezek 
tervdokumentációja már részben el is készült, megvalósításához a szükséges gépparkkal is 
rendelkezünk már, de a kivitelezés nagyságrendje még így is meghaladja lehetőségeinket. 
A település járdáinak nagy része elavult. Sok helyen járdalapok, máshol betonból épített 
járda van. Folyamatos felújításuk indokolt. Aszfalt járda csak a temetőhöz vezet, mely 
szintén felújításra szorul.  
 
Helyi piac: 
2012-ben létesült a Művelődési Ház mellett az új piacterünk, mely gyorsan szerves részévé 
vált a falu életének. Szerdai és szombati piaci napok mellett pénteken is van forgalma az 
ott árusítóknak. Egyéb időszakban a Művelődési Ház parkolójaként is hasznos.  
 
Informatika: 
Az informatika nem kapcsolódik közszolgáltatáshoz, de infrastruktúra szempontból fontos 
az informatikai lehetőségek biztosítása és kihasználása. Ezen a területen továbbra is várat 
azonban magára az optikai kábelen elérhető többfunkciós (Internet, telefon, kábel TV) 
szolgáltatás kiépítése a településen. Ennek megoldását egyelőre még nem látjuk. 
Honlapunk működik, örvendetes, hogy egyre élőbb és aktuálisabb információkkal szolgálja 
a lakosságot. 
 
1.2.3. Ipar és vállalkozásfejlesztés, foglalkoztatás 
 
Iparterületek: 
Iparterületeink a mindenkori szükségleteknek megfelelően az érdekelt felek 
kezdeményezésére, ha kis mértékben is, de bővülnek. Kevésbé szerencsés, hogy ezek a 
fejlesztések nem központilag tervezett módon, csak az egyéni érdekeket leképezve, 
szórtan jelennek meg, esetenként figyelmen kívül hagyva településrendezési terveket is.  
Az önkormányzati tulajdonú sportpályát 2013-ban átminősítettük iparterületté, melynek 
fejlesztésére a TOP keretein belül látunk lehetőséget. Ennek területe külső ipari befektető 
megtelepedésére kevésbé alkalmas. Elsősorban helyi jelentőségű kisfeldolgozó üzemek 
létesítésére szeretnénk hasznosítani. 
Nagyobb lépték és perspektíva látszik a kiépítendő M44-es és a Tiszakécske felé vezető 
közút kereszteződésénél, melyet erősíthet az utóbbi út három számjegyűvé fejlesztése. 
Mivel ez a terület Szentkirály, Tiszakécske és Lakitelek határainál található, közös 
fejlesztéssel talán forrásokat is könnyebben szerezhetnénk egy ilyen projekthez. Az első 
fejlesztés ebben a térségben már meg is történt: az Univer Product Zrt. létesített itt 
mintagazdaságot. 
 
Vállalkozások:  
A vállalkozások a helyi gazdaság hajtóerejét képezik, közvetlen hatással vannak a 
munkahelyekre, illetve működésük során növelik a vásárlóerőt. Szentkirályon a 2014. 
januári adatok alapján összesen 105 gazdálkodó szervezet fizet helyi iparűzési adót. Ebből 
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47 egyéni vállalkozó, 18 Bt., 36 Kft., 2 Kkt. és 2 Szövetkezet. A gazdasági szerveztek 
szektoronkénti megoszlása a következő: agrár jellegű tevékenységet végez 35, szolgáltató 
41, ipari tevékenységet végez 29. 
A jövőben fokozottan elő kell segítenünk új vállalkozások létrehozását, illetve 
letelepedésüket támogatni: szabad iparterület biztosításával, bérelhető irodák, 
üzlethelyiségek létesítésével.  
A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani 
az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza a településen működő vállalkozások 
legfontosabb adatait. Az önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell 
biztosítani a helyi vállalkozásoknak.  
Közvetlen és indirekt fejlesztési lehetőség egy helyi gazdaságfejlesztési iroda létesítése, 
mely pályázati forrásokhoz segíthetné a helyi vállalkozásokat. 
 
Foglalkoztatás: 
Településünkön a foglalkoztatási viszonyok nagyrészt a régi arányokat követik napjainkban 
is: körülbelül a munkavállalók harmada ingázik (elsősorban Kecskemétre), harmada 
helyben foglalkoztatott (nagyjából arányosan elosztva az agrár, ipari, szolgáltató valamint 
az önkormányzati szektor között) és harmada önfoglalkoztató, elsősorban a 
mezőgazdaságból élő őstermelő, egyéni vállalkozó (kb. 300 aktív őstermelőnk van).  
 
Szentkirályon 2008 óta növekvő tendenciát mutatott a munkanélküliség, mely úgy tűnik 
napjainkra újra beállt a 2008 előtti szintre. A szociális helyzet viszont nem javult, sőt ha 
lehet, még nagyobb kihívásokkal nézünk szembe a leszakadó népesség tekintetében. 
 

Munkanélküliségi és szociális adatok 
 

Mutatók 2007. január 1. 2011. január 1. 2015. március 1. 
Regisztrált álláskereső 49 fő 108 fő 51 fő 

Járadékra jogosult 23 fő 37 fő 15 fő 

Szociális ellátásban részesülő 34 fő közel 300 fő közel 200 fő 

Munkanélküliségi ráta 4,1 % 8,4 % 4 % 

 
 
Az önkormányzatnak csak korlátozott és közvetett lehetőségei vannak a foglalkoztatás 
fejlesztésére. Elsősorban a vállalkozásfejlesztés jelenthet megoldást, illetve 
közmunkaprogramok megvalósítása. Ezek szerepe 2013-óta, mióta részesei lehettünk a 
START mintaprogramnak, jelentősen megnőtt. Napjainkban átlagosan 20-24 főt 
foglalkoztatunk, mely új kihívást és megközelítést is igényel az önkormányzattól. 
 
1.2.4. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom lehetőségei 
 
Ez a fejezet olyan témát érint, mely még ma sem teljesen elfogadott a településen. 
Szentkirály birtokában van olyan adottságoknak, melyek alkalmassá teszik arra, hogy 
turisztikailag jelentős községgé váljon: természeti, táji és kultúrtörténeti értékeink 
feljogosítanak erre. A Tóth Tanya bizonyította, van érdeklődés a szálláshely, a nyugodt 
környezet iránt. Ezért ki kell használni az adottságokat és el kell kezdeni a turizmus 
fejlesztését. Magánszálláshelyek kialakításával a helyi foglalkoztatást is segítjük, illetve régi 
vágyunk egy tájház-helytörténeti gyűjtemény létesítése is.  
A kezdő lépések elősegítése érdekében szorgalmazni kell a turisztikai vállalkozók 
képzését, valamint a vendéglátás, mint bevételi forrás megismertetését a lakosság 
körében. 
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1.3. Közszolgáltatások közellátás, közélet 
 
1.3.1. Óvodai nevelés és alapfokú oktatás 
 
Közoktatás tekintetében alapvető változások történtek 2013-ban, mikor az állam átvette az 
iskolák fenntartását. Szentkirály esetében a működtetés az önkormányzatnál maradt.  
  
Óvoda: 
Biztosítanunk kell, hogy a helyi gyerekek a helyi óvodában kapjanak napközbeni ellátást. 
Ehhez azonban a körülményeket úgy kell alakítani, hogy az megfeleljen a szülők 
elvárásainak, mert csak ebben az esetben választják ezt az intézményt gyermekeik 
elhelyezésére. Az óvoda és a mellette üzemelő konyha épülete összességében jó 
állapotban van, folyamatos karbantartást, esetlegesen néhány lehetséges fejlesztést 
igényel (nyílászárók cseréje, sószoba kialakítása). 
 
A konyha az iskola és az óvoda élelmezési feladatain kívül lakossági igényeket is kiszolgál. 
Fenntartása és az előírásoknak megfelelő folyamatos korszerűsítése a jövőben is indokolt. 
  
Iskola: 
A szentkirályi szülők a jövőben is eldönthetik hova járatják gyermekeiket. Azt az intézményt 
választják, amelyben szerintük gyermekük a legjobb oktatási ellátást kapja. Nyilván 
lehetnek jobb felszereltségű kecskeméti intézmények, a mi célunk viszont nem lehet más, 
mint a helyi gyermekek helyben történő oktatásának minél színvonalasabb ellátása. Meg 
kell találni ehhez azt az oktatási programot és nem utolsó sorban a fenntartás gazdasági 
útját, amely a sajátos helyzetből adódóan a mi iskolánk tanulóinak megfelel. Nagy 
hangsúlyt kell fektetnünk az iskola közösségformáló szerepére is, mely az egyik 
legfontosabb megtartó erő egy faluközösség életében. 
 
Az épület karbantartása folyamatos, de vannak hiányosságai. A nyílászárók és a tetőzet 
részleges cseréje mellett lehetőséget kellene találnunk a betonyp épületek szigetelésére, 
valamint az eszközellátottság további fejlesztésére is. 
 
Jelentős hangsúlyt kell kapnia a szakmai munka fejlesztésének, a szakos ellátottság minél 
jobb szinten történő megvalósításának. Szeretnénk megtartani az eddigi gyakorlatot, hogy 
iskolánkban nemcsak képző, de nevelő tevékenység is folyjék. 
  
1.3.2. Közellátás, közigazgatás 
 
Egészségügyi ellátás: 
A háziorvosi, gyermekorvosi, valamint fogorvosi ellátás ma vállalkozói szerződés szerint 
történik. Az ügyeleti ellátás tiszakécskei központtal társulás keretében megoldott. A védőnői 
valamint a fizikoterápiás ellátás önkormányzati feladatként megoldott, kiegészülve 
gyógymasszázs szolgáltatással.  
Az épület, amelyben mindezek az ellátások helyet kapnak önkormányzati tulajdonú. Ennek 
teljes körű felújítása 2014-ben megtörtént. 
Kívánatos lenne a jövőben települési egészségterv kidolgozása és megvalósítása, mely 
alapos helyzetértékelést követően elősegíthetné a lakosság egészségtudatos életmódra 
nevelését. 
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Szociális ellátás: 
A gyermekjóléti szolgálatot a korábbi társulás megszűnése után 2014 júliusától 
önkormányzatunk működteti. Két tanyagondnoki szolgálatot tartunk fenn, akik elsősorban a 
külterületen élő rászorulók érdekében tevékenykednek. Erre a célra két terepjáró 
gépkocsival rendelkezünk.  
Az önkormányzat tulajdonában van egy 6 lakásos otthonház, melyet rászoruló idősek 
vesznek igénybe. Ennek bővítésére már több alkalommal pályáztunk, sajnos eddig siker 
nélkül. Feltett szándékunk azonban a beruházás megvalósítása, amennyiben arra a forrás 
biztosítható. 
Továbbra is fontos feladat, hogy az arra rászoruló családok segítséget kapjanak, 
amennyiben élethelyzetük ezt kívánja. A rendszeres ellátásokat azonban csak annyi időre 
kell biztosítanunk, amíg a család maga is keresi a lehetőségét élethelyzetének javítására. 
  
Közigazgatás: 
A köztisztviselő teljesítmény-követelmény rendszer megfogalmazza, hogy a hivatali munka 
csak akkor hatékony, ha minden köztisztviselő úgy végzi a munkáját, hogy az 
önkormányzat szándékaival, a kitűzött közigazgatási, gazdasági céljaival összhangban 
legyen. Fontos cél tehát a hatékony, gyors, szakszerű ügyintézés, az ügyfél törvényes és 
pontos tájékoztatása, valamint a felelősségteljes munkavégzés.  
 
Továbbra is hangsúlyt kell helyeznünk a munka emberközpontúvá tételére, a szolgáltató 
jellegű közigazgatás fenntartására, a gyors és érdemi ügyintézésre. Kívánatos lenne az 
elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, továbbá az információs szolgáltatás 
működtetésének kiterjesztése. 
 
1.3.3. Közélet 
 
Közművelődés, könyvtár: 
A település művelődési háza és könyvtára sokrétű feladatot lát el. Igyekszik biztosítani a 
művelődés és a szórakozás, a hagyományápolás lehetőségét minden korosztálynak. Van 
rá igény, és ha ezt a feladatot jól végezzük lesz is még szélesebb körben. Az épület 
alkalmas a feladat ellátására, több lépésben korszerűsítettük, bővítettük, eszközparkját 
rendszeresen fejlesztjük. Helyet biztosít civil szervezeteknek éppúgy, mint önszerveződő 
köröknek.  
Az elkövetkező időszakban a meglévő szolgáltatások szakmai színvonalának emelése 
mellett szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és lehetőség 
szerint támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. 
 
Helyi nyilvánosság: 
A lakosság tájékoztatásának bevett eszköze községünkben a havonta megjelenő 
Szentkirályi Hírmondó, valamint az alkalmi plakátolások, szórólapok, eseti lakossági 
fórumok. Ez egészült ki az egyik tanyagondnoki gépkocsira felszerelt hangosbemondóval.  
Szentkirály saját honlappal jelenik meg az Interneten. Ennek arculati elemei megújultak, 
tartalma egyre inkább tükrözi a napi aktualitásokat is. 
További lehetőség lehet a kábeltelevíziós hálózat kiépítése. Ez ügyben tárgyalások folytak 
már konkrét szolgáltatóval, de eddig forráshiány miatt nem került megvalósításra.  
 
Közbiztonság: 
A körzeti megbízott helyben történő szolgálatának biztosítása továbbra is megoldandó 
kérdés a településen. Önkormányzatunk biztosítja az irodát, a szolgálati lakást, azonban a 
megbízott ritkán látható Szentkirályon, és napjainkban nem is a településen lakik már. 
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A polgárőrség elismert szervezet településünkön, ezért meg kell találni a módját további 
támogatásuknak, hogy tevékenységüket nagyobb hatékonysággal és minél szélesebb 
körben folytathassák. Ehhez megfelelő személyekre, gépjárműre, és anyagi támogatásra 
van szükség.  
 
Napjainkban zajlik a mezőőri szolgálat felállítása. Ennek keretén belül 2 fő alkalmazását 
tervezzük, azonban a klasszikus mezőőri feladatok elvégzése mellett tevékenységüktől a 
helyi biztonságérzet javulását is várjuk. 
 
Megoldandó feladatként jelentkezik a közbiztonság területén az átutazó bűnözők (házalók, 
besurranók), a külterületi ingatlanok és mezőgazdasági eszközök terén elkövetett betörés, 
lopás, illetve nem utolsó sorban a külföldi munkavállalók nagy száma miatti lakossági 
ellenérzés. Ezekkel szemben bűnmegelőzési koncepció készítésével és annak 
következetes megvalósításával védekezhetünk. 
 
A lakossági közérzet szempontjából jelentős tényezőnek számít a nagy számban jelenlévő 
romániai vendégmunkások kérdése. Ebben az ügyben több esetben is kezdeményeztünk 
lakossági fórumot, fogalmaztunk meg ajánlásokat. Ezek eredményessége jó esetben is 
kérdéses, hatékonyságuk csak a jövőben lesz tapasztalható. 
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1.4. Pénzügyi alapok 
 
1.4.1. Helyi adók 
 

Az elmúlt két évtized Szentkirály számára a kiegyensúlyozott és a túlzott kockázatokat 
kerülő önkormányzati működés és fejlesztés ideje volt. A változó állami finanszírozás és a 
gazdasági élet szereplőit érő külső hatások következtében a tervezhető helyi adóbevételek 
is jelentősen megváltoztak. E változások annyira függenek a piacgazdasági hatásoktól, 
illetve a mindenkori állami szerepvállalás mértékétől, hogy akár rövidtávú előrejelzésük is 
meglehetősen nehéz. 
 
Adóbevételeink közel 60 %-a az iparűzési adóból származik, melynek mértéke 
Szentkirályon 1,8 %. A településen az adóalap összesített értéke a 40 legnagyobb 
vállalkozásra számítva 2012-ben 4,6 mrd Ft, 2013-ban 4,8 mrd Ft volt. 
 
Adóerő képesség alapján a legnagyobb cégek az alábbiak. Nevük mögött a 2013. évi 
adóerőképesség arányuk a 40 legnagyobb vállalkozás összesített értékére számítva:  

Szentkirályi Ásványvíz Kft.   72,92 % 
Kéri Kft.     6,84 % 
MOZ-GO Sped Bt.     3,66 % 
Halasi Ernő     1,92 % 
Horgászmester Kft.     1,81 % 
Szentkirályi Új Tavasz     0,98 % 

 
Kommunális adónk (az összes adóbevétel kb. 4 %-a) mértéke: 

- belterületi lakóingatlan: 12 e Ft 
- külterületi lakóingatlan: 8 e Ft 
- építési telek: 8 e Ft 

 
A gépjárműadó fontos bevételi forrása önkormányzatunknak, befizetett adóink 36 %-a 
ebből származik. Ennek mértékét törvény szabályozza. 
 
Adóbevételeink tekintetében rendszeresen kb. 10 % hátralék tapasztalható minden adónem 
esetében. Ezek behajtására hatékony, ugyanakkor humánus megoldást kell találnunk a 
jövőben.  
Az ismertetett viszonyok tükrében hosszú távon célravezetőbbnek tűnik a jelenlegi 
önkormányzati adók körének, illetve mértékének bővítése helyett azok pontos 
megfizettetésére, behajtására alapozni adópolitikánkat. Külön megfontolás tárgyát kell, 
hogy képezze a letelepedő, befektető vállalkozásoknak, illetve az új munkahelyet teremtők 
számára biztosítandó kedvezmények köre. 
 
Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testületnek fokozott figyelmet kell 
fordítania arra, hogy:  

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a 
szükséges adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések 
alapján elért eredményekről, 

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér 
az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettségének teljesítéséről, a lehetséges 
adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről, 
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- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az 
adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes 
befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát és az 
adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást), 

- az önkormányzati adóhatóság éljen az adóeljárási törvény alapján biztosított 
adóellenőrzési jogával, és az adóellenőrzések eredményéről a képviselő-testület 
legalább évente tájékoztatást kapjon. 

 
1.4.2. Pályázati források 
 
Legtöbb fejlesztésünk pályázati források igénybevételével valósult meg. Ezt a jövőben is 
szeretnénk fenntartani, de településünk és kistérségünk fejlettsége korlátok közé szorítja a 
pályázatok kedvezményezettjei közé való bekerülésünket. A 2007-2013-as ciklus pályázati 
rendszereit már megismertük és lehetőségeinkhez mérten sikeresen fel is használtuk a 
szóba jöhető forrásokat (lásd 1. melléklet). Most az új, 2014-2020-as időszak tervezése, 
formálása zajlik még. Új pályázati rendszerek jönnek létre, melyek előkészítése, 
finanszírozása, pénzügyi levezetése, illetve néhány esetben a pályázat elkészítése új 
kihívások elé állítja önkormányzatunkat.  
 
A pályázatok viszonylatában be kell még látnunk, hogy a jó pályázati dokumentáció csak 
egyik feltétele a sikernek. Legalább ekkora hangsúlyt kell fektetni a jövőben a pályázatot 
kísérő lobbi tevékenységre, melyhez térségi, regionális és országos szinteken kapcsolódási 
pontokat kell találnunk. 
 
1.4.3. Egyéb önkormányzati bevételek 
 
Jelenleg önkormányzatunk az intézményeinek bevételén kívül nem rendelkezik jelentősebb 
egyéb bevételi forrással. A gazdasági programban rögzítendő beruházási célok, 
elképzelések megvalósítása és a kiegyensúlyozott működés megőrzése mellett 
megtakarításainkat azonban továbbra is fenn kell tartani, lehetőleg kerülve a hitelfelvételt. 
Ez viszont csak a jelenlegi bevételek növelésével érhető el. Mivel az adóterhek csak erősen 
korlátozott mértékig növelhetők, egyéb megoldások felkutatását kell szem előtt tartanunk 
(pl. önkormányzati vállalkozások beindítása). Ennek kidolgozására széleskörű 
információgyűjtést kell végeznünk más sikeres önkormányzatok példáját megvizsgálva. 
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1.5. Az előző 2006-2010. évekre vonatkozó gazdasági program 
végrehajtásának értékelése 
 

Az előző gazdasági program fő fejlesztési irányai az alábbiak voltak: 

 A lakosság megtartása, életminőségének folyamatos növelése 

 Intézmények fejlesztése 

 Külterületi fejlesztések 

 Infrastrukturális és faluképi fejlesztések 

 Gazdaságfejlesztés 
 
Ezek megvalósulása vegyes képet mutat, összességében és nagyságrendileg a kitűzött 
célok kb. 60 %-át sikerült elérnünk. 
 
A lakosság megtartása, életminőségének folyamatos növelése: 
Ezen a területen több pontban történt előrelépés: 

- komplex közösségi tér kialakítása,  
- középkori falu régészeti feltárásának folytatása, temető bővítése,  
- építési telkek eladása, újak kialakítása (részben megvalósult), 

ugyanakkor még több fejlesztés várat magára: 
- Idősek Otthonházának bővítése, 
- helytörténeti gyűjtemény létesítése, 
- komposztálóudvar létesítése. 

Úgy tűnik sikerült stabilizálni a lakosságszámot, mely a jelenlegi viszonyok között 
mindenképpen örvendetes eredmény. Elgondolkodtató viszont a születések számának 
esése, illetve az óvoda és iskola diáklétszámának a kritikus szintre csökkenése. 
 
Intézmények fejlesztése: 
Itt szinte minden kitűzött cél esetében sikerült eredményeket elérni, jóllehet ez a terület 
folyamatos fejlesztéseket kíván:  

- óvoda karbantartása, eszközfejlesztése (részben megvalósult), 
- iskola karbantartása, eszközfejlesztése (részben megvalósult), 
- oktatási intézmények szakmai hátterének fejlesztése, 
- egészségház karbantartása (megvalósult), 
- az intézmények energiafelhasználás-hatékonyságának növelése (részben 

megvalósult). 
 
Külterületi fejlesztések: 
Itt is történtek eredmények: 

- tanyagondnoki gépkocsi cseréje, 
- erő- és munkagépek beszerzése, 

ugyanakkor maradtak további feladatok: 
- tanyavillamosítás, 
- mezőgazdasági utak fenntartása, 

és jelentős részben jelentek meg új igények is. 
 
Infrastrukturális és faluképi fejlesztések: 
Ezen a területen jelentős előrelépések történtek:  

- faluközpont komplex fejlesztése, felújítása, rekonstrukciója, 
- szennyvíztisztító és csatornahálózat közmű kiépítése, 

de néhány fejlesztési terv forráshiány miatt továbbra is csak terv maradt: 
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- kerékpárút létesítése, 
- Szentkirály-Kocsér összekötőút fejlesztése. 

 
Gazdaságfejlesztés: 
Ebben a fejlesztési irányban mutatható fel sajnos a legkevesebb eredmény.  
A kitűzött célok közül: 

- munkalehetőségek teremtése – közmunkák (részben megvalósult), 
- falusi turizmus fejlesztése: képzések, tanfolyamok, 
- új iparterület kialakítása, 
- inkubációs- és üzletház létesítése (PPP), 

egyben sem sikerült jelentős előrelépést elérni.  
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II. JÖVŐKÉP 
 

2.1. Az elemzés módszertana  
 
A stratégiai tervezés egyik módszere, eszköze a SWOT-analízis. Segítségével 
feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás stb. piaci életképességét, 
illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. Egy 
települési gazdasági terv stratégiai elemeinek, jövőképének meghatározásához éppúgy 
használhatjuk, mint az üzleti életben. 
 
Az idő és egyeztetési korlátok miatt az elemzés ezúttal sem a klasszikus szakmai 
módszerek (pl. kártyatechnika) felhasználásával készült. Az alapot hozzá a lefolytatott 
háttérbeszélgetések szolgáltatták, melybe az önkormányzat alkalmazottai, a 
képviselőtestület tagjai, néhány vállalkozó és a lakosság különböző rétegei lettek bevonva.  
 
Tagolása három szegmensre koncentrál:  

- társadalom, 
- gazdaság, 
- természeti és művi környezet. 

 
A táblázat két első negyedében (Erősségek, Gyengeségek) elsősorban a belső adottságok 
értékelése, míg a harmadik és negyedik részben (Lehetőségek, Veszélyek) a külső hatások 
felsorolása szerepel. 
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2.2. SWOT elemzés 
 

Erősségek Gyengeségek 
Társadalom: 

 A fiatalok aránya az össznépességben még 
kedvező.  

 Erős a helyi társadalomban rejlő közösségi 
potenciál. 

  A településen dolgos, munkaszerető emberek 
élnek.  

  A lakosság szereti a települését és a nehézségek 
ellenére is kötődik hozzá. 

 
Gazdaság: 

 A talaj sík, könnyen művelhető, jól melegedő, laza 
homok. 

 Gazdag termesztési hagyományok, tapasztalatok: 
szántóföldi zöldség, szőlő, gyümölcskultúrák, 
valamint állattenyésztés területén.  

 Szabad munkaerő kapacitás főleg a nők körében. 
 
Természeti és művi környezet: 

 Alacsony a környezetszennyezés, egészséges a 
környezet. 

 Élhető, lakható település. 

 A magas napfényes-óraszám kedvező a 
mezőgazdaságnak és a turizmusnak. 

 Kedvező földrajzi elhelyezkedés: közel az 
autópálya, a Tisza és Kecskemét.  

 A történelmi múlt kiaknázható kulturális és turisztikai 
előnyökkel bír. 

Társadalom: 

 A születések száma kritikus szintre csökkent. 

 Az össznépesség képzettségi szintje alacsony. 

 Kevés a valódi civil szervezet és a civil 
kezdeményezés. 

 A településen kevés szórakozási lehetőség 
biztosított. 

 Egyre szélesebb a leszakadó, halmozottan 
hátrányos réteg. 

Gazdaság: 

 A mezőgazdaságban nincs elegendő 
kézimunkaerő. 

 Alacsony aranykorona értékű termőterületek. 

 Egypólusú, az agrárágazatra épülő gazdaság. 

 Kevés a helyi munkalehetőség, főleg a 
magasabban képzett munkaerő számára.   

 Egy kivétellel nincs jelen a településen a 
középvállalati réteg. 

 Kevés a turisztikai vállalkozó. 
Természeti és művi környezet: 

 A lakosság bizonyos részénél igénytelenség a 
települési és lakókörnyezet iránt. 

 Nem megfelelő minőségű a földúthálózat. 

 Nincs vasúti közlekedés. 

 Nincsenek kerékpárutak. 

 Nem kielégítő az informatikai infrastruktúra 
kiépítettsége. 

Lehetőségek Veszélyek 
Társadalom: 

 A község jó kapcsolatokkal rendelkezik pl.: Szent 
Király Szövetség, Faluszövetség. 

 A jelenlegi kultúrpotenciálra épített uniós 
programokkal a társadalmi összefogás és a civil 
szféra tovább erősíthető. 

 Kecskemét és közvetlen környezetének lakossága 
az idevándorlás miatt gyarapszik. 

 
Gazdaság: 

 Az ásványvízvíz-kincs hosszú távú fejlesztésekhez 
nyújthat alapot. 

 A kecskeméti fejlődési centrum közvetett hatása itt is 
érezhető. 

 Egy megyei turisztikai nagyberuházás jó alapot 
teremthet a helyi turisztikai fejlesztésekhez is.  

 
Természeti és művi környezet: 

 A logisztikailag kedvező földrajzi elhelyezkedés: jó 
megközelíthetőség, közeli városok, aránylag nagy 
átmenő forgalom. 

 Várható közúti fejlesztések: M44, Kecskemét-
Szolnok útvonal. 

 Lakófunkciók terén felértékelődik a természetközeli 
környezet. 

Társadalom: 

 A képzett, fiatal generáció többnyire még 
elvándorol. 

 A gyerekek elvitele a városi iskolákba erősítheti az 
előbbi folyamatot és veszélyezteti a helyi iskola 
létét. 

 Rossz a lakosság közbiztonság érzete. 

 Illegális vendégmunkások jelenléte. 
 
Gazdaság: 

 Az egyoldalú agrárágazati dominancia 
sérülékennyé teheti a gazdaságot.  

 Infrastrukturális hiányosságok miatt nem 
települnek nagyobb vállalkozások a községbe. 

 A helyi vállalkozásoknak gyenge a fejlesztési 
potenciálja, ezért kevésbé versenyképesek. 

 
Természeti és művi környezet: 

 Csapadékhiány, elsivatagosodás. 

 Vízgazdálkodási problémák: belvízelvezetés, 
illegális kutak. 

 Kevés központi fejlesztési forrás jut a 

településnek. 

 Növekvő forgalmi terhelés. 
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2.3. Szentkirály 2019-ben 
 
A SWOT-elemzés megállapításai alapján a település életében a legfontosabb céllá vált a 
népesség fogyó tendenciájának, illetve az elöregedésnek a megfordítása. Ennek 
elsődleges eszköze a fiatal felnőttek, családok megtartása, illetve letelepítése és a helyi 
társdalomba való bevonása. Ezt a települési infrastruktúra fejlesztése, az itt élők 
életminőségének javítása mellett elsősorban a munka- és a lakhatási lehetőségek 
fejlesztésével tudjuk elérni.  
Az infrastrukturális feladatokhoz a fejlesztési források továbbra is rendelkezésre állnak, de 
a 2007-2013-as időszakhoz képest már csökkentett mértékben. Nagyobb arányban 
számíthatunk gazdaságfejlesztési forrásokra, melyek hasznosításában azonban nem 
rendelkezünk elegendő tapasztalattal. A lakhatási lehetőségek bővítésére egyelőre nem 
látszik fejlesztési forrás.  
Különösen nehézzé teszi a feladatot, hogy mindezt úgy kell véghezvinnünk, hogy 
megőrizzük, vagy lehetőség szerint növeljük a helyi társadalom közösségi erejét, elkerülve 
az „alvó” faluvá válást. 
 
Szeretnénk tehát, hogy 2019-ben elmondhassuk: 
 

„Szentkirály a helyi gazdasági potenciál fejlesztése, a 
munkahelyteremtés és a lakhatási lehetőségek bővítése révén 
gyarapodó népességgel rendelkezik, mert megőrizte, sőt megújította a 
helyi társadalom összetartó erejét, a faluközösség immár tudatosan 
alakítja távlatos jövőképét.” 
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III. MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK, CÉLOK ÉS PROJEKTEK 
 
 

3.1. Önkormányzati feladatok 
 
Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok:  

- egészséges ivóvízellátásról való gondoskodás  
- az óvodai nevelés  
- településfejlesztés és rendezés  
- szemétszállítás, köztisztaság biztosítása  
- közreműködés a helyi közbiztonsági feladatok ellátásában  
- háziorvosi szolgálat  
- fogorvosi szolgálat  
- védőnői, iskolai-egészségügyi ellátás  
- szociális alapellátások  
- szociális rászorultságtól függő, pénzbeni és természetbeni ellátás biztosítása  
- személyes gondoskodás nyújtása  
- épített és természeti környezet védelme  
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés  
- könyvtári ellátás  
- közvilágítás biztosítása  
- helyi közutak fenntartása  
- köztemető fenntartása  

 
 
Az anyagi lehetőségektől függően felvállalt feladatok:  

- általános iskolai oktatás és nevelés – legalább a működtetés terén 
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában  
- gyermekjóléti szolgáltatás, gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás  
- közösségi tér biztosítása  
- egészséges életmód, sport feltételeinek elősegítése  

 

 
3.2. A jövőkép eléréséhez kitűzött célok: 
 
A jövőképben meghatározott cél (népességmegtartás, gyarapítás) eléréséhez az alábbi 
fejlesztendő területeket határozzuk meg: 
 
1. Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 
 
2. Települési infrastruktúra, energiagazdálkodási és lakhatási lehetőségek fejlesztése 
 
3. Társadalmi programok, közösségi fejlesztések és szolgáltatások 
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3.3. A célok megvalósítása, projektek megnevezése: 
 
1. Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés 
- termálvíz mezőgazdasági célú hasznosítása 
- munkalehetőségek teremtése – közmunkák 
- helyi gazdaságfejlesztési iroda létrehozása 
- új iparterület kialakítása 
- új vállalkozások indításának elősegítése 
- falusi turizmus fejlesztése 
 
 
2. Települési infrastruktúra, energiagazdálkodási és lakhatási lehetőségek fejlesztése 
- biomassza fűtési rendszer terjesztése a közintézmények és a lakosság körében 
- helyi villamos energia termelés: napelemek, biomassza, geotermia 
- vízgazdálkodási program (tisztított szennyvíz, belvíz, csatornák) 
- bérlakás állomány növelése: fecskeház, szociális lakások és Idősek Otthonháza 
- mezőgazdasági utak fenntartása, burkolatának stabilizálása 
- belterületi utcák burkolása, felújítása 
- kerékpárút létesítése 
- Szentkirály-Kocsér összekötőút fejlesztése 
- építési telkek eladása, újak kialakítása 
- az intézmények energiafelhasználás-hatékonyságának növelése 
 
 
3. Társadalmi programok, közösségi fejlesztések és szolgáltatások 
- helyi piac fejlesztése, „falubolt” létrehozása 
- napközbeni gyermekellátás feltételeinek megteremtése (bölcsőde, családi napközi) 
- helytörténeti, történelmi és egyéb gyűjtemények bemutatása 
- oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 
- komposztálóudvar létesítése 
- parkosítás, virágosítás 
- társadalmi közösségformáló programok indítása 
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1. Melléklet:  
 
 

Megítélt uniós források Szentkirályon 
2008.-2015. 

    

Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése 
Megítélt 

támogatás 
(HUF) 

DAOP 5.2.1/C 2000 lakosegyenérték alatti 
települések szennyvízkezelésének fejlesztése 

Szentkirály Község 
Önkormányzata 

Szentkirály település 
csatornázása és 
szennyvíztisztító telep építése 

354 535 187 

2008. összesen 354 535 187 

GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és 
középvállalkozások technológia fejlesztése 

SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ 
Termelő és Forgalmazó Kft. 

A Szentkirályi Ásványvíz Kft. 
készletgazdálkodást támogató 
technológia fejlesztése 

13 056 960 

DAOP 4.1.3/B Közösségi terek és információs 
pontok infrastrukturális fejlesztése 

Szentkirály Község 
Önkormányzata 

Szentkirály, Közösségi Ház 
fejlesztése 

16 948 087 

TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú 
oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 
intézményekben 

Szentkirály Község 
Önkormányzata 

Kompetencia alapú oktatás és 
innováció Szentkirályon 

21 993 300 

2009. összesen 51 998 347 

GOP 2.1.1-10/B Komplex vállalati 
technológiafejlesztés mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára 

SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ 
Termelő és Forgalmazó Kft. 

Technológiafejlesztés a 
Szentkirályi Ásványvíz Kft.-nél 

82 194 009 

UMVP III. Mikrovállalkozások létrehozása, 
fejlesztése 

Prikkel Antal 
Szikvíz és ivóvíz töltő-, 
palackozó üzem fejlesztése 

17 637 032 

UMVP III. Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése 

Varga József 
Horgásztó és pihenőpark 
fejlesztése 

14 073 167 

EMVA-ból önálló, építéssel nem járó gépek, 
technológiai berendezések beszerzése 

Bencsik Jenő (kifizetés) 5 331 800 

EMVA - Erdészeti gépbeszerzés Bencsik Jenő (kifizetés) 31 841 000 

EMVA Fiatal mezőgazdasági termelők 
számára nyújtandó támogatás 

Farkas Mária (kifizetés) 9 735 120 

EMVA Fiatal mezőgazdasági termelők 
számára nyújtandó támogatás 

Osztényi Éva Gizella (kifizetés) 7 031 340 

EMVA - Erdészeti gépbeszerzés Zöld-Szil Kft. (kifizetés) 7 739 000 

2010. összesen 175 582 468 

UMVP III. Falumegújítás és fejlesztés 
Szentkirály Község 
Önkormányzata 

Szentkirály, faluközpont 
parkosítása 

6 335 400 

UMVP III. Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése 

Halasi Ernő Ferenc 
Élő mezőgazdasági és 
gépmúzeum létesítése 
Szentkirályon 

16 677 000 

EMVA - Erdészeti gépbeszerzés Bencsik Jenő (kifizetés) 24 267 000 

2011. összesen 47 279 400 

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kis- és 
középvállalkozások technológia fejlesztése 

TEAM Épületgépész Kft. 
Technológiai korszerűsítés a 
TEAM Kft-nél. 

4 494 898 

GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények 
hasznosításának támogatása KKV-k részére 

SZENTKIRÁLYI ÚJ TAVASZ 
Termelő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Innovatív technológia 
bevezetése eddig kihasználatlan 
piaci szegmensre való 
bejutáshoz. 

20 267 975 
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GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények 
hasznosításának támogatása KKV-k részére 

SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ 
Termelő és Forgalmazó  Kft. 

Innovációs eredmények 
hasznosításának támogatása a 
Szentkirályi Ásványvíz Kft.-nél. 

25 000 000 

GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények 
hasznosításának támogatása KKV-k részére 

SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ 
Termelő és Forgalmazó Kft. 

Új, innovatív eljárás bevezetése 
a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-nél. 

25 000 000 

TÁMOP 3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek" - A) 
közművelődési intézmények a kreatív iparral 
kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését 
elősegítő új tanulási formák szolgálatában 

SZENTKIRÁLY KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

Építő közösségek Szentkirályon 18 000 000 

GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények 
hasznosításának támogatása KKV-k részére 

MELCHIOR-H Kereskedelmi 
Szolgáltató Kft.  

A MELCHIOR-H Kft. innovációja 5 070 000 

UMVP IV. LEADER: A térség hagyományainak 
ápolása 

Szentkirályi Vágó János 
Gazdakör 

Március 15-i bankett 
Szentkirályon 

253 810 

UMVP IV. LEADER: A térség hagyományainak 
ápolása 

Szentkirályi Ifjúsági 
Közhasznú Egyesület 

Szüreti Felvonulás és Mulatság 
2012. 

296 672 

UMVP IV. LEADER: Civil szervezetek a 
biztonságért 

Szentkirályi Polgárőr 
Egyesület 

Informatikai eszközök 
beszerzése a Szentkirályi 
Polgárőr Szervezet részére 

487 680 

UMVP IV. LEADER: Helyi termékek 
piacra jutásának fejlesztése 

Kis Lőrinc Ildikó 
Feldolgozott termékeket 
előállító biogazdaság fejlesztése 

10 000 000 

UMVP IV. LEADER Külterületi földutak 
karbantartása, javítása 

Szentkirályért Közalapítvány 
Erő- és munkagépek beszerzése 
földutak karbantartásához 

11 920 000 

EMVA - Termelői csoportok létrehozásához és 
működéséhez nyújtandó támogatások 

Szűcs Állatért Szövetkezet (kifizetés) 51 914 066 

2012. összesen 172 705 101 

DAOP 3.1.1/A-11 Állami kezelésű közutakon 
az elérhetőség javítása 

Magyar Közút Nonprofit 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Térségi elérhetőség javítása a 
4623 j. úton (5+400-10+500 
kmsz. között) 

664 085 788 

DAOP 3.1.1/A-11 Állami kezelésű közutakon 
az elérhetőség javítása 

Magyar Közút Nonprofit 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Térségi elérhetőség javítás a 
4623 j. úton (4+000-5+400 
kmsz. között) 

202 848 652 

TÁMOP 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák 
fejlesztése 

KLEBELSBERG 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 
KÖZPONT 

Pedagógiai és módszertani 
megújulás a magasabb 
színvonalú oktatásért 
Szentkirályon 

36 610 117 

UMVP III. Mikrovállalkozások létrehozása, 
fejlesztése 

Metszéspont Mérnöki Iroda 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

Telephelyfejlesztés, felújítás, 
gépbeszerzés, napelemes 
rendszer beszerzése 

28 111 473 

UMVP III. Mikrovállalkozások létrehozása, 
fejlesztése 

Nordfest Játékpark Tervező 
és Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Telephely felújítás, 
gépbeszerzés, napelemes 
rendszer kialakítása, ISO 
rendszer bevezetése 

30 000 000 

UMVP III. Mikrovállalkozások létrehozása, 
fejlesztése 

TEAM Épületgépész Kft. 
Géppark fejlesztése a TEAM kft-
nél 

15 250 657 

UMVP III. Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése 

Papp Jánosné 
Erdőszéli vendégház és 
turisztikai szolgáltatás 
fejlesztése 

25 000 000 

UMVP III. Falumegújítás és fejlesztés 
Szentkirályi Vágó János 
Gazdakör 

Közösségi fejlesztések 
Szentkirályon 

19 703 815 

UMVP IV. LEADER Helyi jellegzetességeket 
magán viselő rendezvénytér kialakítása 

Szentkirályi Vágó János 
Gazdakör 

Fejlesztések a szentkirályi 
közösségi életért 

13 784 314 
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UMVP IV. LEADER: Külterületi utak fejlesztése 
innovatív technológiával vagy eszköz, illetve 
gépbeszerzéssel 

Szentkirályi Vágó János 
Gazdakör 

Vibrációs lapzömítő gép 
beszerzése Szentkirályon 

13 684 250 

UMVP IV. LEADER: Mezőgazdasági termelők 
eszköz - és gépállományának javítása 

Bencsik István János 
Őstermelői tevékenység 
fejlesztése gépbeszerzése 

9 641 000 

UMVP IV. LEADER: Mezőgazdasági termelők 
eszköz - és gépállományának javítása 

Bencsik Jenő László 
Mezőgazdasági őstermelő 
eszközbeszerzése 

10 000 000 

EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák 
végrehajtása. Életminőség/diverzifikáció 

Dr. Márkus Gábor (kifizetés) 1 881 395 

EMVA állattartó telepek korszerűsítése Méhecske Bt. (kifizetés) 5 452 322 

2013. összesen 1 076 053 783 

UMVP III. Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése 

Pentacenter Termelő, 
Szolgáltató és Ker. Kft. 

Falusi szálláshely kialakítása 
Szentkirályon 

19 181 989 

UMVP III. Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése 

Bencsik Irén Rita 
Agroturisztikai rendezvényház 
kialakítása 

25 000 000 

EMVA - Kertészeti gépek, technológiai 
berendezések beszerzéséhez nyújtandó 
támogatás 

AgroGrower Termelő és 
Szolgáltató  Kft. 

(kifizetés) 4 375 000 

EMVA állattartó telepek korszerűsítése Bencsik Jenő László  (kifizetés) 3 560 000 

EMVA - Diverzifikáció Bencsik Jenő László  (kifizetés) 8 855 873 

EMVA - Kertészeti gépek, technológiai 
berendezések beszerzéséhez nyújtandó 
támogatás 

Farkas Mihály (kifizetés) 3 302 351 

EMVA - Kertészeti gépek, technológiai 
berendezések beszerzéséhez nyújtandó 
támogatás 

Kovács Ferenc (kifizetés) 2 343 848 

EMVA - Kertészeti gépek, technológiai 
berendezések beszerzéséhez nyújtandó 
támogatás 

Olasz Ferenc Tibor (kifizetés) 10 919 300 

EMVA - Vidéki alapszolgáltatások 
Szentkirály Község 
Önkormányzata 

(kifizetés) 5 000 000 

EMVA - Vidéki alapszolgáltatások Szentkirályért Közalapítvány (kifizetés) 10 000 000 

EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák 
végrehajtása. Versenyképesség 

Szentkirályi Tárház  Kft. (kifizetés) 18 590 000 

EMVA - Termelői csoportok létrehozásához és 
működéséhez nyújtandó támogatások 

Szűcs Állatért Szövetkezet (kifizetés) 3 730 570 

EMVA - Kertészeti gépek, technológiai 
berendezések beszerzéséhez nyújtandó 
támogatás 

Varga Nándor (kifizetés) 6 125 000 

EMVA - Kertészeti gépek, technológiai 
berendezések beszerzéséhez nyújtandó 
támogatás 

Vörös Dezső (kifizetés) 4 961 447 

2014. összesen 125 945 378 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltatikus rendszerek 
kialakítása 

SZENTKIRÁLY KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

Szentkirály Önkormányzati 
intézményeire napelemes 
rendszer telepítése 

32 084 963 

2015. összesen 32 084 963 

Mindösszesen 2 036 184 627 

 
Megítélt, de nem vagy nem csak Szentkirályon felhasznált támogatások. 
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