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I. BEVEZETÉS
A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi
CLXXXIX. évi törvény 116. § (5) bekezdése rendelkezik. Nagykinizs Község gazdasági
programja alapvetően képviselő-testület megbízatásának időpontjára szól és helyi szinten
meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, melyek a helyi önkormányzat
költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági
adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok
biztosítását, annak színvonalának javítását szolgálják.
A program a község lehetőségeinek megfelelően a gazdasági adottságok
figyelembevételével valósítja meg a stratégiai feladatokat. Nagykinizs érdekében fontos a
megfelelő jövőkép kialakítása, ami legalább középtávon biztosítja nemcsak a fennmaradás,
hanem a növekedés célrendszerét. Ezen időszakban a település erősségeinek
kihangsúlyozására, lehetőségeinek kihasználására és fejlődést veszélyeztető tényezők
kivédésére, stratégiát alakítunk ki.
II. HELYZETELEMZÉS
1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága, rövid történeti áttekintés
Az Árpád-kori Nagykinizs és Kiskinizs nevét 1245-ben IV. Béla király oklevele említette
először, Kenys formában, amikor IV. Béla király birtokperben ítélkezett Kinizsen.
Helyrajzilag a község a Hernád folyó völgyében, a Zempléni hegység és a Cserhát között,
Abaúj déli csücskén fekszik. A két Kinizs falu a Hernád két oldalán alakult ki. Az egyik
Kinizs abaúji várbirtok volt, a másik a Kinizs nemzetség fészke volt, sorsuk azonban
egymástól elválaszthatatlan volt. A település a Kinizsy család birtoka volt. A család egyik
tagja János 1270-ben átadta Julának kércsi birtokrészét cserébe egy Csehországban ejtett
fogolyért, egy zsákmányolt lóért és egy szolgáért. 1280-ban Nagykinizsnek Szent György
egyházát is említik egy perrel kapcsolatban. 1300-ban Kinizsi János és Jula eladta a nógrádi
Rád-on levő birtokát. 1317-ben András ispán leányának és vejének adta kércsi birtokát.
Neve 1332-ben Szentgyörgykinizs, ekkor vált ugyanis ketté a község. Templomának
jelenlegi épület keskenyebb nyugati része a XIV. században épített gótikus templom. A
XVI. században református használatába ment át. A templomot 1760-ban barokkos
stílusban nagyobbították, hozzá toldották a toronytalan homlokzatú és a réginél szélesebb
keleti részt. A templom nyugati végét támpillérek erősítik, de veszedelmes a néhány
méterre lévő Hernád- folyó közelsége. A templom 1865-ben leégett, de ugyanabban az
évben megújították. Későbbi javítások ideje: 1903, 1929 és1967. A templom keleti bejárata
mellett hevert egy szégyenkő, melyről azt mondta a szájhagyomány, hogy az istentisztelet
ideje alatt azon kellett állnia az erkölcsben vétkezett nőszemélynek. Figyelmet érdemel a kő
szószék, melyre egy kőboltozat alatt lehet feljutni. Állítólag ez a régi templomból maradt
meg. A belső famennyezete sík, egyszínűre mázolt, kazettajellegű. A templomot a
középkorban temető vette körül. A templom északkeleti sarkánál áll az egyszerű, 1800
körül ácsolt fa harangláb. A 100 kg-os harangot Thúry János öntötte 1888-ban Budapesten,
felirata: „Készíttette 1888-ban a nagykinizsi református gyülekezet. Nagykinizs mai nevét a
XIX. században nyerte el. A terület híresebb tulajdonosai voltak az Abák, Cilleiek,
Rákócziak.
Jelenleg a község mintegy 378 főt számlál, szomszédos települései Hernádkércs és
Szentistvánbaksa.
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2. Lakónépesség
A településen a lakónépesség száma 2007. évtől 2011. évig terjedő időszakban kis mértékben
csökkent.
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Az állandó népesség korösszetételéből mind a nők, mind a férfiak körében a 18-59 éves
korosztály teszi ki a település állandó népességének legnagyobb részét. A 0-59 éves
korosztályig a lakónépességen belül magasabb a férfiak aránya, ezt követően a tendencia
megfordul.
Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
77
2008
58
2009
59
2010
62
2011
59

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
93
82
76
75
73

Öregedési index (%)
82,8%
70,7%
77,6%
82,7%
80,8%

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Ez az
index megmutatja, hogy Nagykinizs népességére mi a jellemző: az index 100 alatt van, tehát a
65 év felettiek vannak kevesebben, a település lakosságának elöregedése kis mértékben
csökkenő tendenciát mutat.
2. Helyzetkép a helyi gazdaságról
Ipar
Borsod megye gazdasága erősen differenciált. A 15 kistérségből, 3 fejlett, 12 kistérség pedig
kevésbé fejlett gazdasági területnek minősíthető, így sajnos a szikszói is. A településen
kiemelkedő ipari hagyománnyal rendelkező nagy foglalkoztató nincsen. Több kisebb
vállalkozás folytatja működését, de ezen cégek eredménye a stratégia elkészítéskor még nem
mérhető.
Az alábbi táblázatból kiderül, hogy a szikszói kistérség a közeli térségek átlag mutatóitól
is elmarad.
Kistérségek gazdasági mutatói

Lakosság száma
BorsodAbaújZemplén.
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42 182

3 228

1 294

736
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33 739

7 930

18 530
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Szerencs

41 626

6,2 %

29 608

61 753

10 015

24 849

711

241

597

Abaúj- Hegyköz

14 662

2,2 %
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25 058

3 451

7 336
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Ózd
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2,5%

/Forrás: A NAV elemzése a megye gazdaságáról/
Turizmus
A térségben működő kereskedelmi és magánszállások kevés szálláshellyel és alacsony
színvonalú szolgáltatásokkal rendelkeznek. Férőhelyeinek egy része Szikszón található és
ez a város részesül a kistérségi vendégforgalom döntő hányadából is. Nagykinizsi
vendégforgalomban nem mérhető, a településen kiadó szálláshelyek nem találhatóak.
A turizmus fejlesztéseinek irányai a jövőben a rendezvényturizmus, a Hernád folyó
vadregényes partja adottságainak hatékonyabb kihasználására, infrastruktúrájának
bővítésére kell, hogy irányuljon. (új rendezvények szervezése, kikötő létesítése,
kerékpárutak építése formájában)
Kiskereskedelem
A működő vállalkozások összességéhez hasonlóan a kiskereskedelmi üzletek kistérségen
belüli térbeli eloszlása is rendkívül koncentrált. A kistérségben működő kiskereskedelmi
üzletek majd kétharmada Szikszón folytatja tevékenységét, 2008 óta folyamatosan
csökkenő volumenben. A fogyasztás csökkenése 2013-ban megállt, 2015-ben már enyhe
növekedés valószínűsíthető.
A kistérségben új bolthálózatok megjelenésének köszönhetően a kereskedelmi ellátás a
kistérség településeire kiterjedően is kiszélesedett, ugyanakkor a kisboltok jelentős része
bezárt.
A községben jelenleg két bolt tevékenykedik, az egyik magánvállalkozó, a másik pedig a
Szent György Kinizs Szociális Szövetkezet fenntartásában. A szociális szövetkezet által
fenntartott ún. „Szociális bolt” létrehozásának célja az volt, hogy biztosítsa a lakosok
számára az alapvető élelmiszerek, háztartási cikkek tekintetében a nagyobb választékot. A
szövetkezet célja, hogy a bolt működtetésével tovább bővítse a kínálatot, és ezáltal
elérhetőbbé tegye a legújabb termékeket is a lakosok számára.
Foglalkoztatottság
Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy az állam fokozatosan szűkíti
szerepvállalását az önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozásában, melyből
egyértelművé vált, hogy az önkormányzat saját bevételének meghatározó szerepe van annak
érdekében, hogy az itt élő emberek számára élhetőbb környezetet, biztosítson,
munkahelyeket teremtsen, biztosítsa a község jövőjét és növelje regionális súlyát.
A regisztrált álláskeresők számát tekintve Nagykinizs és térségében 2014 év végére az előző
évi adattokhoz képest 16,3%-os csökkenés figyelhető meg, ami reményekkel teli jövőképet
mutat.
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Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011
2013
2014

fő
114
112
112
111
80
91

fő
124
126
125
124
170
155

fő
238
238
237
235
250
246

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
nő
fő
15
19
18
14
17
10

%
13,2%
17,0%
16,1%
12,6%
21,2%
10,9%

férfi
fő
33
31
35
20
36
17

%
26,6%
24,6%
28,0%
16,1%
21,2%
10,9%

összesen
fő
48
50
53
34
53
27

%
20,2%
21,0%
22,4%
14,5%
21,2%
10,9%

Közfoglalkoztatás
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését, a munkáltatói
feladatokat az önkormányzat látja el, a munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat a Magyar
Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága látja el. A településen a
felajánlott közfoglalkoztatást mindenki vállalta.
A közfoglalkoztatottak szociális és
településüzemeltetési feladatokat látnak el. Jellemzően nem tudtunk a tartós munkanélküliek
iskolai végzettségének megfelelő munkakört biztosítani a legtöbb esetben segédmunkát
végeznek a közfoglalkoztatottak. A közfoglalkoztatásban dolgozók a jogszabályban
megállapított bérezést kapták.
Az önkormányzat a földterületein 2012. évben elindította a START mezőgazdasági
mintaprogramot, melyet azóta is folytat és folytatni is szeretne a közfoglalkoztatás keretein
belül. Az önkormányzat az elkövetkezendő években a korábban megvásárolt fólia sátrakban
szeretné a termelést folytatni paprika, paradicsom és uborka ültetésével, valamint kukorica,
burgonya, búza, árpa, tritikálé és egyéb konyhakerti növények (hagyma, borsó)
termesztésével. A már meglévő mezőgazdasági gépek számát is folyamatosan bővítik,
melyből már csak egy vetőgép hiányzik. A vetőgép megvásárlása esetén a saját géppel
vethetnék be a földterületeiket. A korábbi években megvásárolt anyakocák folyamatosan
meglepően magas szaporulattal növelik az önkormányzat állatállományát, melyre tekintettel
tovább kell folytatni az állattenyésztést. Az állatok részére szükséges terményeket az
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önkormányzat megtermeli.
A szociálisan rászoruló családok részére a megtermelt konyhakerti növényekből és
burgonyából rendszeresen nyújt támogatást az önkormányzat. A felhízlalt állatok levágásakor
szintén előnyben részesülnek a rászorult családok. A téli időszakban a közfoglalkoztatottak
folyamatosan válogatják a hagymát, burgonyát, valamint végzik a csírátlanítást.
Jövőbeni tervek között szerepel a megtermelt zöldségeket télére történő savanyítása,
tartósítása, valamint a gyümölcsökből lekvárt készítése.
3. Helyi adópolitika
Az önkormányzat feladatai ellátását, elsődlegesen saját bevételeiből, valamint átengedett
központi adókból biztosítja, mely bevételek a működés elengedhetetlen feltételét képezik.
A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Jelenleg a Szikszói Közös
Önkormányzati Hivatal keretein belül az adócsoport dolgozói által történik az adókivetés és
az adóbehajtás. A saját bevételek jelképes bevételt képeznek a település költségvetéséhez
képest. A gépjárműadót, mely átengedett központi adó, maga állapítja meg és hajtja be,
mely bevételt a jelenlegi szabályozás szerint 60% - 40%-os arányban kell megosztani a
központi és a helyi önkormányzati költségvetés között. A helyi adóztatás törvényi
keretszabályozása a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén
adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.
4. Demográfia
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint az állandó népesség az adott településen
állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők összessége, a lakónépességbe az
életvitelszerűen az adott településen élők tartoznak. 2014-ben Nagykinizsben 345 főnek
volt állandó bejelentett lakcíme, ebből 197 fő (57,1%) volt nő. A nemek arányát tekintve
nincs számottevő eltérés a Borsod- Abaúj- Zemplén megyére jellemző értéktől, ahol
52,4% a nők aránya. Az állandó népesség száma 2008 – 2014 között 6 fővel (1,7%)
csökkent, mely nem haladja meg a megyei szinten tapasztalt 5,5%-os
népességcsökkenést.
Ezt az adatot viszont árnyalja, hogy az országos átlagon túl megfelelően nő az öregedési
index.
III. ÖNKORMÁNYAT FŐ MŰKÖDÉSI TERÜLETEI
1. Köznevelés
2013. január 1-jétől az oktatáspolitikai változások következtében az önkormányzati
feladatellátás jelentős mértékben megváltozott. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 74. § (1) bekezdése értelmében az állam – az
óvodai ellátás kivételével – gondoskodik a köznevelési feladatok ellátásáról.
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1
Az óvoda telephelyeinek száma
25

Óvodai férőhelyek száma

1

Óvodai csoportok száma
Személyi feltételek

Fő
2

Óvodapedagógusok száma

Hiányzó létszám
0

A községben 1 köznevelési intézmény, a Wesley János Többcélú Intézmény tagóvodája,
mint napközi otthonos óvoda biztosítja a köznevelési feladatellátást. Állami fenntartásban
lévő nyolc évfolyamos általános iskola Halmajon és Felsődobszán található.
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a köznevelési intézmény színvonalas
működtetésére, a szükséges feltételek biztosítására. Az önkormányzat saját forrásai terhére
biztosítja az állami fenntartású köznevelési feladat ellátásához szükséges ingó és ingatlan
vagyon működtetését.
A köznevelési feladatellátás területén az önkormányzat feladata az óvodai ellátás
biztosítása. Az óvoda személyi ellátottsága biztosított, ahol a 20 fős óvodai csoportban a
nevelési feladatokat 2 fő óvónő és 1 fő dajka látja el.
A kötelező köznevelési feladatellátás biztosítása területén továbbra is a demográfiai
előrejelzésekhez igazodó szemléletre van szükség, illetve a működtetői szerepkör adta
lehetőség mentén az oktatás tekintetében az eddig megszokott magas szakmai színvonal
megtartása érdekében a legoptimálisabb feltételrendszer biztosítására annak érdekében,
hogy a köznevelés területén nyújtott feladatellátás a helyi társadalom igényeihez
alkalmazkodva, az érintett célcsoport számára jó minőségben legyen elérhető a településen.
2. Egészségügy
Az Egészségügyi törvény a települési önkormányzat főbb feladat-és hatáskörei között
kötelező feladatként határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet és
település - egészségügyi feladatokat. ,,152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi Gyermekvárosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az állat-egészségügyi ellátásról."
153. § (1) A települési önkormányzat a környezet és település - egészségügyi feladatok
körében
-8-

a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és
rágcsálok irtását,
c)folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását
és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy
a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát,
d)együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre
irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja es aktívan kezdeményezi ezeket."
A településen az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem megoldott.
A lakosok az egészségügyi szolgáltatásokat Hernádkércs községben vehetik igénybe, ahol a
háziorvos minden nap fogadja őket. Igény esetén a falugondnoki busz szállítja a betegeket az
orvosi ellátás igénybevétele céljából.
A településen védőnői ellátás oly módon megoldott, hogy a nagykinizsi lakosoknak
tanácsadásra Hernádkércs községbe kell utazniuk, a védőnők a nagykinizsi, ellátást igénybe
vevő lakosokat azonban rendszeresen látogatják.
Célja a családok egészségének megőrzésére irányuló preventív egészség nevelő tevékenység
végzése. Feladatai körébe tartoznak:
 várandós gondozás;
 gyerekágyas gondozás;
 0 - 6/7 éves gyerekek gondozása;
 iskola egészségügyi gondozás.
A védőnő először a tanácsadáson találkozik a várandós anyákkal és azt követően
folyamatosan tartják velük a kapcsolatot. Cél a várandósság időszakának, majd a megszületett
csecsemő fejlődésének figyelemmel kísérése.
A védőnő – a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként – egészségügyi veszélyeztetettség
esetén a szülész-nőgyógyásszal, illetve a gyermekorvossal együttműködve gondozza a
családokat, szociális veszélyeztetettség esetén lépéseket tesz a fennálló körülmények
megváltoztatására, mely a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve valósul meg.
A településtől a mintegy 15 km-re található a szikszói kórház, mint jelenleg emelt szintű
szakellátó központ. A kórház az elmúlt években strukturális átalakításon esett át, mely a
járóbeteg szakellátásra, az egynapos sebészetre és új tevékenységek bevezetésére terjedt ki.
3. Szociális ellátórendszer
Az önkormányzat mindig kiemelt figyelmet fordított a gyermeket nevelő családokra, a
munkanélküliekre, az időskorú, az egészségügyi problémákkal küzdő, valamint a hátrányos
helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő lakosokra, ennek érdekében számos
szociális ellátással segíti az arra rászorulókat.
A szociális ellátások rendszerét illetően 2014. évben jelentős változások történtek. Az
Országgyűlés a 2013. május 27-ei ülésnapján elfogadta az önkormányzati segély
kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvényt. A fenti
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törvény 2014. január 1-jétől módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) egyes
rendelkezéseit, mely alapján megszűnt az átmeneti segély, a temetési segély és a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyettük egységes segélyformaként az
önkormányzati segély került bevezetésre. Az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok
megalkotása során figyelembe vételre került, hogy a korábban a megszűnő ellátásokban
részesülők támogatottsága a továbbiakban is megmaradjon.
A szociális ellátások rendszerét illetően 2015. évben is jelentős változások történtek. A
jogszabályváltozásból eredő 2015. március 1-jétől megvalósult átalakítás fő elemei az
alábbiakban foglalhatók össze: 2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe került. Az
aktív korúak ellátása keretében fenti időponttól kezdődően a járási hivatal kétféle ellátás
típust állapíthat meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást.
A 2014. január 1-jén hatályba lépett önkormányzati segély rendszere is átalakult.
A 2015. március 1-jétől nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett. A
támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. által szabott egyetlen
kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
A fentieken túl további lényeges változás, hogy 2015. március 1-jétől a lakásfenntartási
támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra, a méltányossági közgyógyellátásra,
valamint a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályok kikerültek az Szt.-ből. Az
önkormányzatok a továbbiakban nem kötelező jelleggel települési támogatás keretében
biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára, a
gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
Fentiek alapján 2015. március 1-jétől a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások közül
Nagykinizs Község Önkormányzata az alábbi kötelező ellátási formákat nyújtja: rendkívüli
települési támogatás. A támogatás eseti jelleggel; meghatározott időszakra, havi
rendszerességgel; gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint gyógyászati segédeszköz
beszerzése érdekében; elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás
céljából; gyermekvédelmi támogatásként, köztemetés.
A fenti kötelező ellátásokon túl helyi rendelet alapján nyújtott, önként vállalt támogatások
is segítik a szociálisan rászorult, a gyermeket nevelő családok, az egészségügyi
problémákkal küzdő, illetve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek megélhetését. Ezen ellátások a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott adósságcsökkentési települési támogatás,
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére nyújtott települési támogatás, az egyszeri év végi támogatás, a gyermekes
családok év végi támogatása, a hulladékszállítási díjtámogatás.
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Fentieken túl az önkormányzat a szociálisan rászoruló hátrányos helyzetű gyermekek
részére a nyári szünidő időtartamára nyári gyermekétkeztetést biztosít, valamint évek óta
részt vesz az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton.
A jogszabály módosítás gyermekvédelmi ellátásokat is érinti, nevezetesen az óvodáztatási
támogatás 2015. évben megszűnik.
4. Kultúra, sport
Nagykinizs Község Önkormányzata az éves költségvetési lehetőségeihez mérten kiemelten
támogatja a településen megvalósításra kerülő programok, rendezvények szervezését.
A településen hagyományszerűen minden év augusztus hónapjának utolsó szombatján
megrendezésre kerül a Falunap, ahol az önkormányzat változatos programokkal kíván
szórakozást biztosítani a település lakói részére.
A Képviselő-testület testvérvárosi kapcsolatot alakított ki Tápióbicske településsel. A
község minden évben meghívást kap a Tápióbicskén április 4. napján tartott
megemlékezésre, ahol a nagykinizsi születésű hősi halált halt Szabó József emlékére
koszorúznak. Meghívást kap továbbá a tápióbicskei falunapra is, ahol rendszeresen
képviselik Nagykinizst.
IV. GAZDASÁGI PROGRAM
1. Európai uniós programokhoz kapcsolódó pontok
Az „Európa 2020”, az Európai Unió 2014-2020 közötti időszak növekedési és foglalkoztatási
stratégiája. Célja egy „intelligens, fenntartható és inkluzív” Európa, ennek eléréséhez konkrét
célkitűzéseket, fejlesztési irányokat határozott meg öt területen. Ezen öt terület a
foglalkoztatás, a kutatás és innováció, az éghajlatváltozás és energia, az oktatás, valamint a
szegénység.
Az Európai Unió az EU 2020 dokumentumban megfogalmazta, hova kíván eljutni 2020-ra:
• 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.
• A 20-64 éves munkavállalók legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie.
• Az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani.
• Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb
generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel.
• Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket
2. Nemzeti fejlesztési tématerületekhez kapcsolódó pontok
Az „Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció - Nemzeti Fejlesztés 2030”
Magyarország átfogó nemzeti fejlesztési tervdokumentuma
Az ország gazdasági, társadalmi, ágazati és fejlesztési igényeiből kiindulva egy hosszú távú,
2030-ig tartó jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg. Ezek
alapján kijelöli a 2014-2020-as időszak középtávú nemzeti fejlesztési prioritásait, és
szakpolitikai súlypontjait, illeszkedve az EU 2020 Stratégiához. Az OFTK képezi a
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Partnerségi Megállapodás koncepcionális hátterét, megalapozza a fejlesztési források
felhasználására irányuló operatív programok tartalmát és irányítja a források felhasználását.
Az OFTK négy hosszú távú, átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom
specifikus célt fogalmaz meg.
Az átfogó célok az alábbiak:
• Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés.
• Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom.
• Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk
védelme.
• Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.
2014. szeptember 14-én Magyarország miniszterelnöke és az Európai Bizottság elnöke aláírta
a Partnerségi Megállapodást (továbbiakban PM), amely 2014. január 1. és 2020. december 31.
közötti időszakra kijelöli Magyarország fő fejlesztési prioritásait és irányítja a hazai fejlesztési
források felhasználását.
A PM az EU2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési célkitűzésein
belüli nemzeti súlypontokat azonosítja. Szorosan kapcsolódik az európai uniós és a hazai
tervdokumentumokhoz is. Feladata, hogy bemutassa, hogyan illeszkednek Magyarország
céljai az EU 2020 céljaihoz, fejlesztési irányaihoz. Megfogalmazza a 2014-2020-as tervezési
ciklus átfogó nemzeti fejlesztési célját, mely a fenntartható, magas hozzáadott értékű
termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő növekedés.
A PM bemutatja azokat a fejlesztési prioritásokat, amelyeket a korábbi nemzeti, területi
folyamatok jelöltek ki, ugyanakkor a fő nemzeti prioritások támogatják az EU 2020 stratégiát
és átfogják az Európai Unió által támogatásra javasolt 11 tematikus célkitűzést is, melyek az
alábbiak:
1: A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése.
2: Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, azok használatának és
minőségének javítása.
3: A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és
akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása.
4: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban.
5: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –kezelés
előmozdítása.
6: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.
7: A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban.
8: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása.
9: A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem.
10: Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek
fejlesztése az egész életen át tartó tanulás érdekében.
11: A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulása.
A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív programok
rögzítik: a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő ágazati és területi operatív
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programok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását
meghatározó vidékfejlesztési program, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap operatív
programja.
A fejlesztések alapjait és forrásait jelentő Operatív Programok az alábbiak:
EFOP - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
GINOP – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
IKOP - Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
KEHOP - Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program
MAHOP - Magyar Halászati Operatív Program
RSZTOP - Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
VP – Vidékfejlesztési Program
VEKOP - Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
3. Gazdaságfejlesztési prioritás
1.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és foglalkoztatásának
bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban
• Új munkahelyek létesítését támogató infrastrukturális feltételek (iparterületek, ipari parkok)
kialakítása, illetve a területek elérhetőségét biztosító és szükséges kisléptékű közlekedési
beruházások.
• Pályázati konstrukció működtetése megyei koordináció mentén az egyes kiemelt térségek
által kijelöl és preferált gazdasági ágazatokban.
• Közösségi foglalkoztatás ösztönzése, szociális gazdaság bővítése.
• Befektetés-ösztönzés, marketing tevékenységek
• Az ágazathoz tartozó vállalkozások közti együttműködések szervezése:
szakképzéssel, továbbképzésekkel, értékesítéssel, piacra lépéssel, technológiai folyamatokkal
kapcsolatos információ-áramlás működtetése.
• Egyéb foglalkoztatás ösztönző, munkanélküliek mobilitását segítő támogatás
2.
Innováció vezérelt gazdaságfejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
• Vállalkozások innovációs tevékenységét ösztönző, illetve innovatív kezdő
• Vállalkozások létesítésének és növekedésének tanácsadási programja
• Innovatív kezdő vállalkozások létesítéséhez és az innováció ösztönzéséhez szükséges
telephelyi feltételek megteremtése
• Pályázati Alap vállalkozások számára innovációs célú projektek megvalósítására
3.
Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznosítása
• Kerékpáros turizmus infrastrukturális feltételeinek megteremtése
• Helyi termékek értékesítésének ösztönzése
• Szálláshelyek korszerűsítése
• Desztinációs menedzsment szervezet marketing tevékenységének megújítása és bővítése
• Vállalkozások növekedésének elősegítése.
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4. Járási infrastruktúra-fejlesztési prioritás - Fejlesztési cél a járások
fenntartható környezeti, társadalmi és gazdasági fejlődését támogató
infrastruktúra fejlesztése.
Támogatandó tevékenységek:
• a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése,
• a városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása,
• fenntartható települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések,
• egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése,
• a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése,
• térségi és helyi közszolgáltatást nyújtó egyéb intézmények infrastruktúra fejlesztése,
5. Ágazati operatív programokhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési intézkedések
1. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei energia program - Környezet és Energetikai Hatékonysági
Operatív Program
Cél a megyében az energiatermelés bővítése, döntően a megújuló energiaforrások
felhasználásával és a kapcsolódó üzleti tevékenység bővítésével, illetve az energiafelhasználás
csökkentése.
2. Gazdaság igényeire, piaci kihívásokra rugalmasan reagáló képzési, szakképzési rendszer
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - Gazdasági és Innovációs Operatív Program
3. Leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Program
4. Foglalkoztatás bővítése a vidéki kistérségekben - Vidékfejlesztési Program
Munkahelyek megtartása és helyi alapszolgáltatások biztosítása vidéki térségekben, valamint
a zöldség- és gyümölcstermesztésen, állattenyésztésen, valamint a helyi, tájjellegű élelmiszer
ipari termékek kisipari előállításán alapuló foglalkoztatás bővítése. A helyi piacok
korszerűsítése.
5. Pályázatok
A 2015-2020 közötti időszak legfontosabb feladata a Széchenyi 2020 által biztosított források
megszerzése és hatékony felhasználása. Az elkövetkezendő években jelentős pályázati
források nyílnak meg, fontos, hogy a településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati
tevékenység. A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a célokat, programokat,
melyekhez kapcsolódva a fejlesztés eredményeként az önkormányzat tartósan a korábbi
éveknél magasabb forrásokkal számolhat. A pályázati források igénybevétele esetén lehetővé
válhat a fejlesztések önerejének csökkentése, illetve kiváltása. Nagykinizs célja, hogy a
tervezett fejlesztésekhez minél nagyobb, pályázat során megítélt támogatást legyen képes
bevonni és az esetleges szükséges önerőt képes legyen biztosítani.
A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban tervezett fejlesztésekkel szemben támasztott elvárás, a
költséghatékonyság, pénzügyi és funkcionális fenntarthatóság, a szolgáltatásnyújtás komplex
rendszerébe való illeszkedés és a magasabb szintű stratégiai dokumentumokhoz való
illeszkedés.
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V. STRATÉGIA
1. Általános célok
Az önkormányzat, kiemelt prioritásúnak tartva a községben élők életminőségének
megőrzését és javítását, a település népességmegtartó erejének növelését, valamint a
fejlesztési elképzelések megvalósítását, a gazdasági programban is kifejezésre kívánja
juttatni azon szándékát, hogy elkötelezett a helyi gazdaságfejlesztés iránt és az
elkövetkezendő ciklusban minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel támogatni fogja a
jelenleg is működő, illetve a jövőben ide települő vállalkozásokat.
A jelenlegi adóstruktúra átalakításával az adózást, adóbevételeket érintő szerkezeti
változások, iparági hatások is bekövetkezhetnek, az alábbiak szerint:
• Átalakításra kerülhet az építményadó
• Helyi iparűzési adó vonatkozásában, az adó mértéke változhat, kedvezmények illetve
alapjának képzése, számítása, esetleg beszedésének a hatásköre.
• A gépjárműadó bevételt érintően 2013-től meghatározó átrendeződés következett be
Összegezve a helyi adóztatás rendszere vonatkozásában kialakított koncepció:
Az adózói kör, az adóalap, adómérték és a várható adóbevétel ismeretében befektetőbarát,
vonzó és versenyképes, ugyanakkor nem veszélytelen.
Az ad hoc-nak tűnő, gyors jogi környezetváltozás és az önkormányzatok mozgásterének
szűkítése miatt nehéz kockázatmentes és kiszámítható tervezés, ugyanakkor az a stratégiai
irány, hogy saját eszközeinkkel minél versenyképesebbé tegyük a település vállalkozóit.
2. Településüzemeltetés, fejlesztés
A közszolgáltatások színvonalas működtetése mellett fontos az infrastruktúra fejlesztése.
Nagykinizs a népességmegtartó erejének növekedését, az itt élők életminőségének javítását,
részben a községi infrastruktúra továbbfejlesztésével érheti el.
Közösségi tér, játszótér, akár sportlétesítmény kialakítása segíthet a civilszerveződésben,
amely segítségével erősödhet a helyi identitás.
Az épített környezet védelme mellett, fontos a közterületi rehabilitáció folytatása. Folytatni
kell az út- és járdahálózatunk és csapadék-vízhálózat megújítását, továbbá kerékpárutak
kialakítását, helyi közlekedésre, illetve turisztikai célokra. A közmunkaprogram keretében
továbbra is figyelmet kíván fordítani a település a vízelvezető árkok tisztítására, rendbe
tételére.
A település fejlesztése körében célként határozta meg az önkormányzat a ravatalozó
épületének teljes körű felújítását.
A település fejlesztését szolgálná továbbá a mezőgazdasági géppark bővítése, melynek
körében egy vetőgép és egy kisteherautó megvásárlása lenne kiemelkedően fontos. A
vetőgép igénybe vételével a település saját magának tudnak gondoskodni a termények
ültetéséről, a kisteherautó pedig a megtermelt termények szállításában lenne kiemelkedően
hasznos.
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További cél lenne az állatállomány bővítése, tekintettel arra, hogy a meglévő
sertésállomány nagyon sikeres szaporulatot hozott. A sertések mellett tyúkok vásárlása a
terv, mely megvalósulása esetén a tojások értékesítése is az önkormányzat céljai közé
emelkedne. Természetesen a megtermelt termények, és a felnevelt állatok feldolgozásából a
település lakossága is részesülne.
3. Nyilvánosság
Nagykinizsen alapelvként fogalmazódott meg az, hogy a helyi önkormányzat közérdeket
szolgál és nem erőből irányít. Ennek megfelelően a lakosság tudatosan bevonásra kerül a
döntési folyamatokba. Ezt a cél szolgálják a Képviselő-testület által tartott
közmeghallgatások és lakossági fórumok. Rendszeresen tartanak polgármesteri és jegyzői
fogadóórákat, amelyeken elhangzottakkal kapcsolatosan minden lakó kérdéseire, kéréseire
írásos választ ad a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal.
4. Oktatás
Az önkormányzat, lehetőségeivel összhangban törekszik arra, hogy a köznevelési
feladatellátás: az óvoda színvonalas fenntartása, működtetése a kor, valamint egyéb
igényeket kielégítő fejlesztése a legifjabb generációk megfelelő nevelése érdekében
mindenkor prioritást élvezzen a község életében.
Az önkormányzatnak, kötelező feladataként továbbra is gondoskodnia kell az óvodai
ellátás biztonságos és színvonalas megszervezéséről, a 3-6 éves korosztály igényeinek
legmegfelelőbb feltételek biztosításáról.
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre,
amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek
megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve
amelyhez közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás
útján – hozzájárul. Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással
és képzéssel kapcsolatban, így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek
meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása
és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó
szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz való
hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok,
bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés,
valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. A
jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen
ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz
tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül
létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés
számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a
többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely
személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási
rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott
szakmai követelményekben meghatározottakat. A halmozottan hátrányos helyzetben lévő
gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ezért
szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az iskolai felvételi
eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét. Előnyben részesítési kötelezettségként
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jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége
után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek
teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.
5. Egészségügy
Az egészségüggyel kapcsolatos program végrehajtása, és eredményessége függ az
egészségügyi rendszer központi kormányzati szintű átalakításától, valamint a következő
pályázati ciklusban rendelkezésre álló pályázati forrásoktól. Településünk feladata a
kötelező alapellátások (háziorvos, védőnői szolgálat, ügyeleti ellátás) megfelelő szintű
biztosítása.
A nagykinizsi betegeknek és időseknek Hernádkércs településre kell utazniuk abban az
esetben, ha szeretnék igénybe venni a háziorvosi és védőnői szolgáltatásokat. A fentiekre
tekintettel az önkormányzat célja a jövőben egy jól működő háziorvosi rendszer kialakítása
a településen, melynek értelmében a háziorvosi és védőnői ellátás heti egy alkalommal
biztosítva lenne Nagykinizs településen.
Kiemelten kell kezelni a helyi lakosság egészségtudatos életvitelének fejlesztését.
Egészségterv kialakítása szerint új célok és irányok meghatározása mentén az egészségprevenció megtartása valamennyi szereplője számára ildomos. Elengedhetetlen, hogy az
érintett intézmények és szervezetek esetében az egészség- prevenció és egészségfejlesztés
terén kialakított „jó gyakorlatok” folytatódjanak, ugyanakkor fontos, hogy sor kerüljön új
programok, társadalmi akciók kezdeményezésére, a kínálat hatékonyabb korcsoportonkénti
fókuszálása mellett.
A jövőben is támogatandó a széleskörű szakmaközi együttműködéssel létrejövő prevenciós
programok megvalósítását az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés területén a lakosság
általános egészségi állapotának javítása érdekében.
Például: Szűrőprogramok, Egészségnap, felvilágosítás, tájékoztatás, tanácsadás, stb.
6. Foglalkoztatás
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai
között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok,
alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok
gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek,
a megváltozott munkaképességűek. Tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő
akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági
problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.
A település vezetésének fontos feladata a közfoglalkoztatás megszervezése, illetve a
munkaerő-piacon hátrányban lévő, többnyire alacsony iskolai végzettséggel rendelkező,
tartósan munka nélkül lévők közfoglalkoztatásba történő bevonása. Az önkormányzatnak
és intézményeinek arra törekedniük, hogy minél több ember számára biztosítani tudják a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeként meghatározott legalább 30 napos
foglalkoztatás biztosítását.
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A közmunkaprogram hatékonyságát oly módon kell növelni, hogy azoknak hosszútávon is
fenntartható hatása legyen. Szükséges továbbra is biztosítani a közfoglalkoztatás
lehetőségét az önkormányzat által működtetett intézményrendszeren belül, és ezzel
egyidejűleg még hatékonyabban kell segíteni az álláskeresőket a munka világába
visszavezető úton.
7. Szociálpolitika
A kistérségben és a községben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások jól
kiépített rendszere segíti az idősek, betegek és rászorultak gondozását, problémáik
megoldását, a saját otthonukban nyújtott szolgáltatások vagy intézményi elhelyezés
keretében.
A kistérségi intézményként működő Szikszói Kistérségi Szociális Központ szociális és
gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújt Nagykinizs lakói számára.
Az intézmény, kötelező önkormányzati feladatként biztosítja az alábbi szociális valamint
gyermekjóléti alapellátásokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása,
fogyatékkal élők nappali ellátása, családsegítés, bölcsőde, gyermekjóléti szolgáltatás.
Fentieken túl az intézmény önként vállalt önkormányzati feladatként biztosítja több mint 10
készülékkel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy továbbra is a község intézményhálózatán keresztül,
annak aktív részvételével biztosítsa a szociális feladatok ellátását, ugyanakkor figyelembe
véve a demográfiai változásokat a szolgáltatások fejlesztése terén számít a civil szféra és az
egyházak aktív közreműködésére.
A település nagy hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a Szikszói Kistérségi Szociális
Központ valamennyi szakmai egységével, szoros partneri kapcsolatban, kliens-barát
környezetben nyújtsa szolgáltatásait. Ennek érdekében, valamint az intézményben használt
elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerek működtetéséhez szükséges további
infrastrukturális fejlesztések megvalósítására törekszünk a 2014-2019 közötti időszakban.
Az önkormányzat a továbbiakban is támogatásokkal kívánja segíteni a szociálisan rászorult,
a gyermeket nevelő családok, az időskorúak, az egészségügyi problémákkal küzdő, illetve a
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek és családjaik
megélhetését.
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult
az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Az önkormányzathoz
benyújtott űrlapon egyetlen közüzemi szolgáltatót kell megjelölni, ahová az önkormányzat
utalja a megállapított támogatást: ez lehet, víz-, villany-, vagy gázszámla. A hátralék
felhalmozódásának megakadályozását célozza a lakásfenntartási támogatás közvetlenül a
szolgáltatóhoz történő utalása.
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8. Nemzetiségek
A 2011. évi népszámlálás eredményeként a 13 honos nemzetiségi népcsoport közül 1
honos nemzetiségi népcsoport van jelen Nagykinizsen. A romák éltek jogukkal és a
nemzetiségi érdekeik védelme és képviselete érdekében a 2014. évi nemzetiségi
önkormányzati választáson nemzetiségi önkormányzatot hoztak létre.
Az önkormányzat hatékony együttműködési rendszert alakított ki a településen működő
nemzetiségi önkormányzattal. Az önkormányzat támogatja a nemzetiségi önkormányzatot,
hozzájárulva ezzel a kulturális, művészeti hagyományőrző rendezvényeik
megszervezéséhez és lebonyolításához, illetve kulturális hagyományaiknak, tárgyi és
szellemi kulturális kincseiknek és identitásuknak megőrzéséhez. Ezen kívül közös
rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak értékeit.
A magyarországi romák jelentős része él létminimum alatt, többségük társadalmi és fizikai
értelemben is szegregált, lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól,
oktatási és munkaerő-piaci esélyeik többtízszer alacsonyabbak a nem romákénál,
egészségügyi helyzetük katasztrofális. Nagykinizs Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának és Nagykinizs Község Önkormányzatának közös célja minden egyes
programmal, intézkedéssel:
•
a gyermekek tanulmányi eredményeinek javítása, korrepetálás, pótvizsgára való
felkészítés,
•
roma identitás elmélyítése,
•
szabadidős tevékenységek biztosítása,
•
a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok körében a bűncselekmények csökkentése.
9. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy
valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből
önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg,
és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt
a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a
munkaerő- piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira
- a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza.
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási
körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység
szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a
gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves
korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele
községekben él).
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való
kirekesztettségüket okozza.
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A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint
az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből
fakadó összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul
venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan
közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden
mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete
a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció
rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt.
E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi
rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz
történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban:
Szt.) A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak
megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a
szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a
fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat.
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A
törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét,
formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és
folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához
való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az
álláskeresők támogatásának biztosítása
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek
sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és
közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország
Alaptörvényében
a
magyarországi
nemzetiségek
ügye
iránt
kinyilvánított
felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.
A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az
Ebktv. által rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv.
8. és 9. §-ai értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek
minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós
vagy vélt nemzetiséghez tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül
kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat
lényegesen nagyobb arányban hozza hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható
személyeket, csoportokat.
10. Közbiztonság
Nagykinizs község önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a település közbiztonságára, a
bűnmegelőzésre és bűnüldözésre, illetve ezzel összhangban a lakók biztonságérzetének
növelésére.
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A közbiztonság javítása folyamatosan visszatérő feladat, amely a közrendvédelmi és
közterületi szervek, az önkormányzat és a helyi civilek együttműködésével valósul meg.
Nagykinizs Község Önkormányzata a jövőben is törekedni kíván a Szikszói Rendőrőrs
hivatásos állományú tagjaival történő jó kapcsolat ápolására, és a megfelelő együttműködés
biztosítására.
11. Kultúra
A fentiek megvalósítása érdekében Nagykinizs Község Önkormányzata 2014-2019 közötti
gazdasági ciklus programjának megvalósítása során törekedni fog a közösségi élet
támogatására, a közösségi élet tereinek és tevékenységi körének fejlesztésére, a helyi
identitást fejlesztő és megőrző programok létrehozásának és folyamatos biztosításának
támogatására, a kiemelt rendezvények fejlesztésére, támogatására.
A közösségi ház udvarán megépítésre került egy színpad és egy közösségi kemence. A két
felépítmény célja, hogy az önkormányzat magasabb színvonalú, kulturális rendezvényeket
tudjon szervezni a lakosok részére, melynek keretében tovább tudja fejleszteni és építeni a
falu közösségét. A színpad igénybe vételével lehetőség lesz arra, hogy színvonalas előadók
és fellépők kerüljenek meghívásra a községbe, a kemence pedig lehetőséget biztosít arra,
hogy közös főzéseket, szabadidős programokat szervezzenek a lakosoknak.
12. Sport
Településünkön jelenleg egy sportpálya található, mely nem alkalmas sportolási
tevékenység folytatására.
A sportolási és szórakozási lehetőségek bővítése érdekében egy 22x42 m-es műfüves
labdarúgópályát és különböző strandlabdajátékok megszervezésére szolgáló homokos
pálya bővítését tervezi, amennyiben erre megfelelő intenzitású pályázati lehetőség nyílik.
Infrastruktúra növeléssel kívánja településünk turisztikai és sportolási lehetőségeit bővíteni.
Az önkormányzat a tömegsportot, mint magas prioritású tevékenységet, a gazdaságilag
megengedhető mértékben támogatni kívánja.
13. Ifjúságpolitika, a gyermekek helyzete
A település jövőjét a lokálpatrióta fiatalok jelentik, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani
gyermekek oktatására és később elhelyezkedési lehetőségük növelésére. Fentiekre
tekintettel a demográfiai mutatók figyelembevételével vizsgálni szükséges – az állami
és egyházi fenntartókkal együttműködve – a munkavállalók korösszetétele alakulásának
hatását a helyi közösségi igényeket kiszolgáló feladatellátás biztonságos megszervezése
érdekében. Segíteni kell a civil ifjúsági szerveztek létrehozását és támogatni mindazon
kezdeményezéseiket, melyek erősítik a településhez való kötődésüket. Meg kell teremteni
azokat a feltételeket, színtereket, melyek segítségével érdekeiket jobban meg tudják
jeleníteni.
A lakónépesség jövőbeni gazdasági, társadalmi és politikai fejlődése azon múlik, hogy a
most felnövekvő gyerekek felnőttként mennyire lesznek boldogok, egészségesek, jól
képzettek, mennyire érzik magukat biztonságban, mennyire lesz erős az önbizalmuk,
önbecsülésük.
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A gyerekszegénység egyik kiemelt oka a szülők munkanélkülisége. Településünkön a
munkanélküliség megszüntetését és a munkaerő-piacra való visszaintegrálást segíti elő a
nagyszámú közfoglalkozatás.
A szegénység szempontjából a helyzet jelentős romlását mutatja a foglalkoztatás nélküli
háztartásokban élő gyermekek száma. A hátrányos helyzetben lévő gyermekek az
Önkormányzat tulajdonában lévő gyermektáborban lehetőséget kapnak kikapcsolódásra,
pihenésre.
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség okai
között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, iskolai,
képzettségbeli, valamint munkaerő-piaci tényezők.
A gyakorlatban a 0-17 éves a korosztályból kerülhetnek ki a veszélyeztetet és védelembe
vett kiskorúgyermekek. Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy
erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe kerül, az illetékes Járási Hivatal védelembe
veszi a gyermeket. A Gyermekjóléti Szolgálat képviselője szoros kapcsolatot ápol a
hatóságokkal, családokkal és az intézményekkel.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a
veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.
A gyermekek védelmét:
pénzbeli és természetbeni ellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,
az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.
2008. óta folyamatos növekedés figyelhető meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
területén.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési
önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A
jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a
Gyvt.
19. §-a szerint.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek
tartására köteles és
1.
nyugellátásban,
2.
korhatár előtti ellátásban,
3.
szolgálati járandóságban,
4.
balettművészeti
életjáradékban, részesül.
Településünkön a gyermekek jogán járó helyi juttatások nincsenek.
Gyermekjóléti Szolgálat: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő
speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
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A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település
valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat
figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatát megállapodás alapján a Szikszói Kistérségi Többcélú
Társulás által fenntartott Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ látja el.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások,
valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi
rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban
történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében:
•
az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,
•
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a köznevelési intézmények,
•
a rendőrség,
•
az ügyészség,
•
a bíróság,
Az előzőekben felsorolt intézmények és személyek kötelesek
•
jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,
•
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos
elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek
önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és
kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi
szervezet is élhet.
Ezek a személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében
kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Az előző
évekhez hasonlóan idén is pályázati lehetőség igénybe vételével nyári gyermekétkeztetést
biztosítunk a település hátrányos helyzetű gyermekei részére.
14. Idősek helyzete, idősbarát önkormányzat
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és
érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen
vannak. Az idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik,
önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket.
Különösen gyakori a depresszió és a dementia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek
általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos,
krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia.

- 23 -

A településen a nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma a 2010. évet követően
minimálisan csökkenő tendenciát mutat.
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi
rendelkezések irányadók:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a
kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
1.
saját jogú; és
2.
hozzátartozói
nyugellátásokat
biztosít. A saját jogú nyugellátások körébe
tartozik:
1.
az öregségi nyugdíj,
2.
a rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás:
1.
az özvegyi nyugdíj;
2.
az árvaellátás;
3.
a szülői nyugdíj;
4.
a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
5.
özvegyi járadék.
A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma, mely háztartások
nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező idősek alkotják.
Mivel az idős emberek családjának aktív tagjai dolgoznak, egyes esetekben nem is a
településen élnek, nagy a veszélye a településen az idősek elmagányosodásának,
elszigetelődésének.
Magyarországon a KSH adatai szerint 2010-ben az 55 évfeletti korosztály foglalkoztatási
rátája alig haladta meg az 50 százalékot. Az intézmények, vállalatok ritkán alkalmaznak
időseket, hiszen magasabb bért és addicionális költséget jelentenek számukra. Egy
tanulmány szerint a két legerősebb érv, amit az 50 év feletti munkavállalók alkalmazása
ellen megfogalmaznak: az idegen nyelvtudás és a megfelelő számítástechnikai ismeret
hiánya. Ugyanakkor számos érv szól az alkalmazásuk mellett is: a munkában töltött évek
alatt komoly szakmai tudásbázist halmoztak fel és jóval pontosabbak és megbízhatóbbak a
fiataloknál (nem fognak más munkát keresni, megbecsülik a feladatokat), kevésbé
kritikusak a felső vezetéssel és a válla lat működésével szemben és erős elkötelezettséget
mutatnak a munkahelyük iránt. Emellett pedig részmunkaidőben, vagy akár kiszervezéssel
is hajlandók dolgozni.
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel is az egészségesek, az aktívak
szívesen végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély a munkaerő-piacon
nincs, kivétel, ha a speciális tudással rendelkezik, vagy családi vállalkozáson belül
hasznosítja tudását.
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Tekintettel arra, hogy az aktív korúak között is nagy a munkanélküliség, így nincs arra
kapacitása az önkormányzatnak, hogy nyugdíjasokat foglalkoztasson. Valószínű vannak
olyan nyugdíjasok a települése, akik valamilyen munkavégzésben részt vállalnának, de erre
vonatkozó adatok nincsenek az önkormányzat birtokában. Leginkább az jellemző a
település nyugdíjasaira, hogy a kertjeiket művelik, sokan kézimunkáznak, és besegítenek az
unokák, dédunokák nappali ellátásába, ezáltal ők is hasznosnak érzik magukat, és sok
ismeretet átadhatnak a felnövekvő utódaik számára.
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az önmagát saját erőből ellátni nem
képes igénybe vevő, önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak
azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek; és róluk nem gondoskodnak. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően
vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelmet a Szikszói Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ vezetőjénél, formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem
alapján az intézményvezető elvégzi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Házi
segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de
legfeljebb napi 4 órában lehet igénybe venni.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetükből fakadóan önálló életvitel fenntartatására, a segélyhívő készülék
megfelelő használatára képes, időskorú, vagy fogyatékos részére biztosított szolgáltatás
krízishelyzetek gyors elhárítása végett. Lehetőséget ad az ellátást igénybevevő személynél a
gyors segítségnyújtásra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is a Szikszói Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ biztosítja az érintettek részére.
A 2008-ban pályázaton megnyert kisbusz – az úgynevezett falugondnoki busz –
segítségével az idősek számára könnyen elérhetőek az egészségügyi ellátások. Havonta
több alkalommal kerülnek szállításra szakrendelésre az előjegyzett betegek, amelyek
nagyobb részt az idős korosztályt foglalja magába. A falugondnok a gyógyszerkiváltással,
bevásárlással is tud a falubusz által segítséget nyújtani számukra, hiszen nem kell nekik
minden alkalommal utazni. 2015.-ben Közösség busz programon ismét sikeresen pályázott,
mely jelenleg megvalósítás alatt áll.
Az önkormányzat a jövőben is fontosnak tartja a szépkorúak segítését, ezért ezen ellátási
formák igénybevételének lehetőségét a 2014-2019 közötti időszakban is meg kívánja
őrizni.
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten szorgalmazná egy Nyugdíjas Klub létrehozását,
melynek keretében lehetősége lenne a településen idő időskorú embereknek arra, hogy heti
egy vagy több alkalommal eljárjon közösségbe, illetve lehetősége legyen eljutni más
településekre, gyógyfürdőkbe, esetleg színházi előadásokra, kulturális programokra,
találkozókra.
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VI. ÖSSZEFOGLALÓ
Gazdasági Program a múltbeli tapasztalatok, a jelenlegi gazdasági lehetőségek, valamint a
jövőbeli célok, tervek, koncepciók alapján került összeállításra. A Gazdasági Programban
megfogalmazott célkitűzéseket – a fenntartható fejlődés, mint alapelv szerint kell
végrehajtani.
Ennek megfelelően a pénzügyi és társadalmi célok mellett számos minőségi tényezőre is
tekintettel kell lenni. A stratégia folyamatos monitoringot, ellenőrzést és helyzetértékelést
igényel. Figyelemmel kell kísérni a helyi gazdasági, társadalmi folyamatok alakulását, az
Európai Uniós, országos és megyei politikai és gazdasági döntések hatásait és ennek
figyelembevételével folyamatos kiigazításokra, módosításokra és program aktualizálására
van szükség.
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenrangúan vannak kezelve, ahol a
mélyszegénységben élők felzárkóztatása történik, és kiemelt területnek tartjuk a gyerekek,
fiatalok testi, lelki, szellemi fejlődésének elősegítését, a helyi identitás erősítését.
Nagykinizs, 2015. szeptember 30.
Jónás Béla
polgármester
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