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2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
Településhierarchiában betöltött szerep
Kántorjánosi Község a Mátészalkai járáshoz (Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek,
Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy,
Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér,
Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj) tartozik, érdemi vonzáskörzet Kántorjánosi Község
esetében nem jellemző. A szomszédos települések közül Baktalórántháza Város (10 km
távolságra), mint a Baktalórántházai járás központi települése és a járás közigazgatási
központjaként Mátészalka (17 km távolságra) vonzáskörzete érezteti hatását.
A települést a térség jelentősebb közlekedési folyosói (41. sz. főút, 49. sz. főút) elkerülik, a
település melletti haladó M3 autópályáról az őri lehajtónál lehajtva 6-7 km a település.
Kántorjánosi Községnek a szomszédos Hodász Községgel alakult ki több területet érintő
együttműködése. Kántorjánosi számára a településhierarchiában érdemi szerepet betölteni
csak korlátozott módon nyílik lehetőség. A helység jelenlegi pozícióját és fejlesztési
lehetőségeit alapvetően befolyásolja geoföldrajzi elhelyezkedése, sajnos kiemelten
hátrányaival együtt.
A település vezetésének fontos szándéka, hogy Kántorjánosi Község együttműködjön a térség
szereplőivel. Mind a közigazgatás, önkormányzatok, mind a gazdaság területén szükséges a
kooperáció, egymás érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele, a szinergiákból adódó
lehetőségek kihasználása.
Demográfia, népesesség
Kántorjánosi Község esetében is a tendenciózus lakónépesség csökkenés mutatható ki. A
rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján Kántorjánosi Községben 2016. január 01-ei
állapot szerint a lakónépesség száma 2.115 fő volt.
Kántorjánosi Község tekintetében az elvándorlási egyenleg negatív. Többen hagyják el a
települést, mint a betelepülni szándékozók. Az elvándorlás a lakosság kor és képzettség
szerinti összetételének kedvezőtlenné válását vonja maga után, mert képzett, főként diplomás
fiatalok hagyják el a települést. Az elvándorlás iránya a nagyobb városok, megyeszékhelyek,
illetve a főváros felé irányul, a kedvezőbb életminőség reményében. Az elvándorlás célpontjai
a közelben fekvő nagyobb városok (Baktalórántháza, távolság: 9 km; Mátészalka, távolság: 16
km; Vaja, távolság 8 km) valamint a közeli megyeszékhely, Nyíregyháza (távolság: 37 km).
A 2001. évi és a 2011. évi cenzus között eltelt időszakra vonatkozó tendenciák – melyek az
azóta eltelt időszakban sem változtak – jelzik, hogy Kántorjánosi Község öregedő korfával
rendelkező település, és a fiatalkorúak aránya folyamatosan csökkenő értéket mutat. A
fiatalok elvándorlásának megakadályozásának érdekében növelni szükséges a munkahelyek
számát, a fiataloknak vonzó feltételeket kell biztosítani a településen maradásához.
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Nemzetiségi összetétel
A 2001. évi és a 2011. évi népszámlás óta eltelt időszak óta növekedés nem tapasztalható a
roma lakosság számában és arányában, a roma népesség számaránya miatt társadalmi és
szociális problémák érzékelhetőek. A népességre a kedvezőtlen iskolázottsági mutatók, a
jelentős munkanélküliség jellemző, magas a megváltozott munkaképességűk aránya. Az
óvodai és a közoktatási intézményrendszer szakmai felkészítése előtérbe kerülhet a
nemzetiségi gyerekek integrálása miatt. A roma népességen belül magas az aránya a 15 év
alatti gyermekeknek, jelentős részük HH/HHH-s vagy SNI gyermek.
Képzettség
A képzettségi mutatók kisebb fokú javulást mutatnak, viszont továbbra is alacsony a felsőfokú
végzettségűek arány (jóval az országos átlag alatt marad).
Kántorjánosi Község lakónépessége esetében az alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az aktív korúak arányában növekvő tendenciát
mutat. A bérköltségek a megyében elmaradnak az országos átlagtól, Kántorjánosi Község
esetében pedig elmaradnak a megyei átlagtól is.
Foglalkoztatottság
Kántorjánosi Község foglalkoztatottsági szempontból a régió és a megye kritikusabb területei
közé tartozik. A település gazdasági potenciálja alacsony, a foglalkoztatottság növekedést
emellett nehezíti a munkaerő kínálat kedvezőtlen aránya és összetétele. Jelentős a férfi
többlet, a kellő szakmai tapasztalatokkal nem rendelkező viszonylag fiatal munkaerő. A
kialakult kritikus helyzetet erősíti a lakosság jelentős részét kitevő roma etnikum alacsony
képzettségi szintje. Az alacsonyan képzett munkaerőt a mezőgazdaságra épülő,
mezőgazdasági termékek feldolgozását végző iparág képes lenne felszívni, de ez irányú
jelentős fejlesztések még nem történtek meg.
A 2016. évi regisztrált álláskeresők számának vizsgálatakor megállapítható, hogy kedvezőbb,
mint a megelőző években mért munkanélküliség, azonban ennek egyértelmű oka a közhasznú
foglalkoztatás, amely az összes elhelyezkedéshez viszonyítva még mindig a legjelentősebb
eszköz, és a térség néhány településén az egyetlen foglalkoztatási lehetőségként jelenik meg.
A közfoglalkoztatásnak köszönhetően már a település egyik legnagyobb foglalkoztatója az
önkormányzat lett. A közfoglalkoztatás mára egy olyan potenciállá változott, amelynek
gazdasági erőt is képvisel. A közfoglalkoztatásnak azonban fokozatosan el kell mozdulnia a
szociális gazdaság irányába, hogy fenntartható váljon. A szociális gazdaságfejlesztés során
egyszerre kell fókuszálni a kínálatfejlesztésre és a keresletélénkítésére.
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Jövedelmi viszonyok, életminőség
A település jövedelmi viszonyai és így az életszínvonal is az országos átlaghoz képest jóval
szerényebb. A falu lakosságának jövedelmi helyzete az előzőekben részletezett kedvezőtlen
munkanélküliségi illetve foglalkoztatási helyzetéből adódóan kedvezőtlen. Kántorjánosi
Községben a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az országos átlagot
meghaladóan rossz, az országos tendenciához hasonlóan bár csökkent az arányuk, azonban a
szignifikáns különbség nem csökken az országos mutatóhoz.
Humán infrastruktúra
A településen a humán infrastruktúra megfelelően mondható, az alapfokú oktatás helyben
megoldott A településen óvodai férőhellyel kapcsolatos probléma nincs, az egy óvodai
férőhelyre jutó óvodások száma valamint 3-5 évesek száma mutató tanúsága szerint sem. Az
alap egészségügyi és szociális ellátás kielégítő, megfelelő a településen.
A humán közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását az önkormányzat tudatos és átgondolt
módon tervezi és valósítja meg, törekedve arra, hogy a város minden lakosa számára az
egyenlő hozzáférés elvének érvényesítése mellett biztosított legyen a magas minőségű
szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
Önkormányzati költségvetés
Az önkormányzat költségvetése az elmúlt években, stabilnak tekinthető. Kiemelendő, hogy
Kántorjánosi Község Önkormányzata nem részesült állami konszolidációban, a települési
önkormányzat adósságállományt nem halmozott fel, emiatt többször részesült az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásában is.
Természeti és épített környezet
A település külterülete jellemzően nagytáblás, monokultúrás mezőgazdasági táj.
A településen található erdők viszonylag nagy, összefüggő területeket alkotnak a közigazgatási
határ mentén. A belterülethez közeledve ritkulnak az erdővel borított területek, az összefüggő
területeket több, kisebb kiterjedésű folt váltja fel. Minőségi osztályát tekintve többségében jó
minőségű erdők találhatóak a településen.
A település területét érinti a Vajai tavat magába foglaló (amely egyben térségi jelentőségű
tájképvédelmi övezet), HUN20120 kóddal jelzett, NATURA2000 különleges természet
megőrzési terület. A község közigazgatási határán belül csak a töredéke található a védett
területnek.
A táj jelen adottságai egyes esetekben rendezetlenséget, vizuális tájszennyezést okoz, mely
így tájhasználati konfliktusokat eredményez. Ezek általában külterületi ipari, mezőgazdasági
épületek, építmények. Ezért ezeket (pl. hirdetőállványok, gazdátlan létesítmények, felhagyott
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telephelyek, …stb.) – az önkormányzat közreműködésével is – fel kellene számolni. Ezt a
szabályozás eszközeivel is lehet és kell kezelni.
A település zöldfelületi rendszere falusias jellege miatt a lakókertek is nagy zöldfelületi
aránnyal rendelkeznek, a városokkal ellentétben a helyi közparkok elsősorban nem
egészségügyi szereppel bírnak, jóval inkább a közösségi élet színtereként funkcionálnak,
valamint hozzájárulnak egy vonzó településkép kialakításához. A legtöbb meglévő
közhasználatú, közcélú zöldfelületek rendezettek, a Petőfi téren további fejlesztés, elsősorban
funkcióbővítés javasolt. A belterületen zöldsávok kialakítása kifejezetten javasolt, illetve
fontos a növényanyag lehetőség szerinti bővítése, valamint a településképet negatívan
befolyásoló elemek felszámolása.
A történelmi településmag egyedi szerkezete mellett, építészeti értéket is őriz. A helyi
értékvédelem is erre épülve nyerhet teret és elfogadottságot a település életében.
A lakó és gazdasági területek jól elkülönülnek egymástól. Jellemzően a külterületi gazdasági
területek és a homogén belterületi lakótömbök között jelentősebb környezeti konfliktusok
nem generálódnak.
A településszerkezetben jelentős területi kiterjedéssel bíró, a lakóterülettől eltérő
rendeltetésű terület nem ékelődik be. Az eltérő rendeltetésű területek jellemzően a
belterületi határ mentén, ahhoz kapcsolódva rögzültek.
Ezek környezeti hatása sem minősül jelentősnek. A konfliktusok elsősorban a szlömösödött,
szegregációs vagy azzal veszélyeztetett területeket jellemzi alapvetően azonos építési
használatú környezetben.
A telekstruktúra, a telekméretek, az azokon lévő épületek szintszáma, a beépítés sűrűsége az
egyutcás, kétházsoros, majd a később átalakuló többutcás településszerkezet történeti
fejlődésének szerves eredménye. Intenzív változás nem jellemző, csak a fejlődés
eredményekénti kisebb intenzitás növekedés tapasztalható a szerkezeten belül. A családi
házas beépítés továbbra is jellemző marad. Az utcák vonalvezetése, a térarányok is az
egyutcás/több utcás településszerkezetre vezethetők vissza.
Az épített környezet a külső- belső településképpel megőrizte öröklött jellemzőit, melyben a
fejlődés minőségi változást eredményezhet, de jelentős átalakulást nem.
A védett épített környezet egyik fontos eleme éppen a településszerkezetben még fellelhető
teresedések kell, hogy legyen (orsó alakú tér a falu központjában, tölcsér alakú teresedések).
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(Forrás: saját szerkesztés)

Infrastruktúra
A település az M3-as autópálya kiépülésével a gyorsforgalmi úthálózatról 15 percen belül
elérhető területekhez tartozik, az Őr-i lehajtón keresztül. A község közúti közlekedési
kapcsolatai kedvezőek. Az autópálya 2013-ra érte el a Máriapócsot, amely lehetővé tette,
hogy mélyüljön nemzetközi és országos közlekedési beágyazódottsága. Az M3 autópálya az V.
számmal megjelölt Velence-Trieszt-Ljubjana-Maribor-Budapest-Ungvár-Lvov-Kijev irányú
páneurópai közlekedési folyosó része, ezért fontos kelet-nyugati tranzitszerepet tölt be az
áruszállításban.
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Az önkormányzati utak burkolata sok helyen repedezett, hosszanti nyomvályús. A kerékpárút
hálózat kiépítettsége minimális, a szomszédos települések irányában nem került kiépítésre. A
gyalogos forgalmat a kevés járda miatt a közutak bonyolítják, ezért szükség lenne ezek
haladéktalan pótlása, legalább egy oldalú kiépítéssel.
Jelentősebb parkolási kapacitást igénylő létesítmény a településen nincs, jellemzően az
útpadkán oldódik meg a gépjármű elhelyezés.
A település jól kiépített és jól működő kommunális, műszaki infrastruktúrával rendelkezik,
azonban a lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, valamint a fenntartható
fejlődés és a környezetvédelmi célok elérése érdekében van még javítani és korszerűsíteni
való a kommunális infrastruktúra rendszerein. Mindenekelőtt teljes körűvé kell tenni a
csapadékcsatornázottságot, a szennyvíz- csatornahálózatra történő rákötés arányát növelni
szükséges, meglévő szilárd útburkolatok minőségét javítani szükséges.
Környezetvédelem, klímatudatosság
A településnek összességében jól kiépített és jól is működő kommunális és műszaki
infrastruktúra rendszere van. A szennyvízhálózat megvalósítása jelentős környezetvédelmi
fejlesztésnek minősül. Megoldandó azonban még a csapadékvíz csatornahálózat kiépítése,
illetve a felszíni vízelvezetés a település teljes területén.
A környezetbarát hulladékgazdálkodás megoldása további előrelépés lehet a környezet
védelmének biztosításához. A zajvédelem egyik eszköze lehet a települési utcák
útburkolatának fejlesztése. A vizuális környezetszennyezés felszámolása a vonzó(bb)
településkép biztosítását is elősegítheti. Ennek egyik eszköze a helyi építési szabályozás kell
legyen.
A
település
földtani
adottságai
kedvezőek.
Alulbányászott
területekkel,
csúszásveszélyeztetettséggel nem kell számolni. Földrengéssel veszélyeztetett terület nincs a
településen.
A vízrajzi veszélyeztetettség elhanyagolható. Árvízvédelemi kérdések nem érintik a települést,
a belvíz veszélyeztetettség igen alacsony.
A jövő tervezett fejlesztéseinél a klimatikus viszonyok változásához való alkalmazkodással is
számolni kell. A településrendezés során ki kell alakítani a klimatikus viszonyokhoz legjobban
alkalmazkodó településszerkezetet, zöld folyosókat. A település zöldfelületi rendszere, az
erdőfoltok és kiegészítendő fasorok akklimatizáló hatásukkal segíthetik elő a község
légcseréjét, a levegő tisztaságát.
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Település társadalma

Humán infrastruktúra

Gazdaság

Önkormányzati
gazdálkodás

Táji
természeti
adottságok,
zöldfelületi rendszer

Épített környezet

Közlekedés

Közművek

Környezetvédelem,
klimatikus viszonyok

Területfejlesztési- rendezési
dokumentumai
Településfejlesztésirendezési dokumentumai

Településfejlesztésirendezési
dokumentumok

Területfejlesztésirendezési
dokumentumok

H A T Ó T É N Y E Z Ő K

2.2. Helyzetfeltárás keretében vizsgált, a helyzetelemzés során értékelt tényezők kölcsönhatás mátrixa
H A T Á S V I S E L Ő K
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Környezetvédelem, klimatikus
viszonyok
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Illeszkedés- kölcsönhatás kapcsolat
++
+
Ø
-

erős, közvetlen kapcsolat a vizsgált tényezők között
áttételes kapcsolat
nincs kapcsolat, vagy ezen a szinten nem értelmezhető
bizonytalan kapcsolat, vagy ezen a szinten nem meghatározó
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3. A HELYZETÉRTÉKELÉS

Kán t orjá n o si Kö z sé g T el ep ü lé s re n d e z és i T er v éh ez

HELYZETELEMZŐ, HEL YZ ETÉRTÉKELŐ DOKUMENTU M

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
3.1.1. A folyamatok értékelése
Kántorjánosi Község funkcióellátottsága alacsony, települési funkciói kiépítetlenek, a
társadalmi közszolgáltatások szempontjából azonban több területen is kimutathatók a fontos
települési funkciók (oktatás, szociális ellátás). A települések közötti munkamegosztásban
főként a szociális ellátórendszerek magas koncentrációja emelendő ki. A Mátészalkai járás
településeként számára a településhierarchiában jelentősebb szerepet betölteni csak
korlátozott módon nyílik lehetőség.
A határmentiséget, a marginalitást Kántorjánosi esetében több ponton is megfigyelhetjük, a
kereskedelmi utak nem érintették az elmúlt századokban; a fő közlekedési útvonalak, és a
vasútvonal még napjainkban is elkerülik, egyedül az M3-as autópálya található közel a
településhez.
Az M3-as autópálya jelenleg Budapest és Vásárosnamény között üzemel 2×2 forgalmi sávval
és 1-1 leállósávval. A következő szakasz Vásárosnaménytől tart majd az ukrán határig Beregdarócig – ezzel az M3-as autópálya elérheti teljes hosszát. Az M3-asból Vásárosnamény
térségéből fog kiágazni a jelenleg még csak tervezett M34-es autóút Záhony felé, ezzel
mintegy Ukrajnát bekötve Európa vérkeringésébe. Az M3-asból, Kántorjánosi térségéből
ágazhat le a tervezett M49-es autópálya Csengersima és a román határ felé Szatmárnémeti
irányába. Kántorjánosi viszonylagos elszigeteltségét a fenti utak megépítése részlegesen
enyhítheti.
Az ezredfordulót követően Szabolcs – Szatmár - Bereg megye népességvesztésének üteme
mind a megelőző évtized megyei üteméhez képest, mind pedig az ezredfordulót követő
országos ütemhez képest rendkívül felgyorsult, s napjainkhoz közeledve egyre gyorsul.
Kántorjánosi Község társadalma vonatkozásában alapvetően pozitívnak tekinthető, hogy bár
hasonló a népességszám csökkenése a megyei tendenciákhoz, de a csökkenés nem
intenzívebb, mint a megyei átlag. Hasonló mondható el a település öregedési indexéről is.
Kántorjánosi Község lakónépessége csökken, sokan vándorolnak el, máshol keresik a
megélhetést. Egyre kevesebb gyermek születik. A társadalom elöregedő, tehát nagy a
halálozási arány. A településen a roma lakossá %-os aránya jóval az országos átlag felett van,
ez egy újabb kihívást jelent. Magas a munkanélküliségi ráta. A helyzetet nehezíti, hogy
munkanélküliek többnyire alul képzettek, nagyon sok a nyolc általánost végzettek száma.
A településről hiányoznak a közösségi terek, illetve a közösségi terek nem megfelelő
kihasználtságúak, a civil szervezetek száma bár sok, de sikeresen csak igen kevés működik.
Többnyire a működési területek egy-egy helyi csoport igényét szolgálják ki. A térségben az
információáramlás a civilek, önkormányzatok, vállalkozók között gyakorlatilag nem működik,
ami gátolja a sok-sok ötlet valóra váltását.
A lakosság képzettségi szintje a 2001. évi és a 2011. évi népszámlálás között pozitív irányba
javult, többek között Kántorjánosi jól működő alapfokú oktatásnak.
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A népesség foglalkoztatottsági viszonyait értékelve pozitív és negatív trendek is
megfigyelhetőek. Az előbbi kategóriába sorolható, hogy a lakónépességen belül emelkedett a
foglalkoztatottak aránya, valamint az utóbbi években a teljes munkaidőben alkalmazásban
állók száma
Kántorjánosi Község Önkormányzata évek óta folyamatosan pályázik a Startmunka programok
keretében közmunkások foglalkoztatására, ill. a munkaügyi központnál regisztráltak
képzésére. A közmunkaprogramok jelentős munkanélküli létszámot kötnek le,
lebonyolításukat a Munkaügyi Központtal együttműködve végzi.
A településen a közfoglalkoztatási ráta növekvő tendenciájú, a 2017. év első hónapjára
meghaladta az 55%-ot. A településen a közmunkaprogramok révén az Önkormányzat
tekinthető a legnagyobb foglalkoztatónak, 2017. januárjában 295 főnek biztosított közmunka
keretében foglalkoztatást. Kántorjánosi Községben a munka-vállaló korúak (15-64 évesek)
száma 2017. januárjában 1.480 fő volt, így munkaképes korú lakosság 19,93%-ának az
Önkormányzat által biztosított közmunka jelentette a foglalkoztatotti viszonyt.
Kántorjánosi Község Önkormányzata helyi iparűzési adóbevétellel nem kalkulált sem a
korábbi, és nem kalkulál a 2017. évi költségvetésében sem.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés
feltételeinek javítása a településen kiemelt feladat.
A település költségvetését jelentős részben külső tényezők (gazdasági válság, a kormányzat
önkormányzatokhoz való viszonya) határozták meg, ugyanakkor elmondható és
pozitívumként értékelhető, hogy az önkormányzat törekedett arra, hogy egy bizonyos szintű
fejlesztési/beruházási tevékenységet még a gazdasági válság időszakában is fenntartson.
Kántorjánosi Község Önkormányzata nem részesült állami konszolidációban, a települési
önkormányzat adósságállományt nem halmozott fel, emiatt többször részesült az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásában is.
Az óvodai ellátást tekintve alapvetően pozitívnak tekinthető az önkormányzat azon törekvése,
hogy lehetővé tegye a szülők munkahelyre történő visszatérését, és az ennek érdekében
megtett lépéseit.
Az általános iskolai köznevelés esetében sajnálatos ténynek tekinthető a tanulók számának a
csökkenése, ami egyértelműen a demográfiai folyamatok eredménye.
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3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése










Erősségek (Strenght)
A változatlan településszerkezet
Kántorjánosi élhető településszerkezettel bír
Csendes környezet, klimatikus viszonyok
megfelelőssége
Természet közelsége
A lakosság végzettségi mutatói javuló
tendenciát mutatnak
A munkanélküliek száma csökkenő
Relatíve aktív civil szervezetek és aktív helyi
egyházak
Toleráns és befogadó helyi közösség
Helyi identitást erősítő fesztivál megjelenése
(KÁNTORI Jánoskodás)
Helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
megléte, relatív aktivitása








Társadalom





Település

A település jelenlegi helyzetének bemutatása és elemezése után érdemes összefoglalnunk
Kántorjánosi Község fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezőket. Ebben az ún. SWOT
elemzés segít, mely a stratégiaalkotás folyamatának egyik legfontosabb lépéseként átfogó
képet ad a település erősségeiről, gyengeségeiről (belső tényezők), valamint az erősségek
kihasználásán alapuló lehetőségekről és azokról a veszélyekről, melyek csökkenthetik a
fejlődés esélyeit (külső tényezők).
Az erősségek és gyengeségek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza.



















A települési alapszolgáltatások infrastrukturális
feltételrendszere megfelelő
Szociális alapszolgáltatások magas színvonala
A településen jelen van a középfokú
szakképzés, amely képzési kínálata a piaci
igényekhez részben igazodó
Stabil önkormányzati gazdasági helyzet
(Kántorjánosi Község Önkormányzata nem
részesült állami konszolidációban)
Területfejlesztési
és
gazdaságfejlesztési
feladatokat lát el a helyhatóság
Erős civil szféra, megfelelő együttműködés az
önkormányzat és a civil szféra között

humán infrastruktúra
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Gyengeségek (Weakness)
Nincs egységes utcakép Kántorjánosiban
Alul „managelt” településkép
Image hiány
A
belvízelvezető
csatornahálózat
gyér
karbantartási szintje
Korszerűtlen lakásállomány, a lakásépítések
volumene csökken
Kedvezőtlen demográfiai folyamatok: csökkenő
lakosságszám, elöregedő korszerkezet
Alacsony iskolázottsági, képzettségi szint
Alacsony jövedelmi viszonyok
A képzett fiatalok elvándorlása
Kedvezőtlen vitalitási index
A kialakult kritikus helyzetet erősíti a lakosság
nagy részét kitevő roma etnikum alacsony
képzettségi szintje
A foglalkoztatottak jelentős része alacsony
presztízsű foglalkoztatási csoportban kap munkát
Hátrányos helyzetű csoportok arányának
növekedése
Szegregátum jelenléte, szlömösödő területek
jelenléte
Forrásszegény civil szféra
Alacsony településhierarchián belüli pozíció
A települést elkerülő forgalom
Periférikus szerep
Egyes települési funkciók hiánya és gyengesége
s az ebből eredő térszervező erő alacsony
hatásfoka
Fiatalok szabadidős tevékenységét szolgáló
infrastruktúra nem teljes körű
Sport infrastruktúra állapota változó
Fejlesztendő település (és térség) imázs
Szabolcs – Szatmár – Bereg megye
településeihez képest gyenge gazdasági
teljesítmény
Településmarketing alacsony hatékonysága

Kán t orjá n o si Kö z sé g T el ep ü lé s re n d e z és i T er v éh ez






Magas
vállalkozói
sűrűség
(Regisztrált
vállalkozások száma ezer lakosra vetített értéke
magas), azonban nagyon magas a sikertelen
cégek aránya




Az iparosítás hiánya miatti érintetlenség
Jó levegő minőség, nincs jelentősebb
zajterhelés a településen



A környező településeken található látnivaló,
„turistacsalogató” művi, táji érték
Vajai tóban rejlő potenciál



Természet



Jelentős potenciális munkaerő jelenlét a
térségben
Jó
minőségű
termőföldi
adottságokat
kihasználó hagyományos növénytermesztés
jelenléte

Turizmus



Mezőgazdaság

Ipar –Gazdaság



Erősségek (Strenght)
M3-as autópálya közelsége
Közúton viszonylag jól megközelíthető
Kántorjánosi
Az energia ellátás megoldott
Van kiépített szennyvízhálózat

Infrastruktúra - Közlekedés

HELYZETELEMZŐ, HEL YZ ETÉRTÉKELŐ DOKUMENTU M






















Gyengeségek (Weakness)
Kötöttpályás (vasúti) közlekedés hiánya
Kántorjánosi Község esetében
Kerékpár utak, járdák, járdaszigetek hiánya

Alacsony foglalkoztatottság
Kevés a magasan képzett munkaerő
Nincs népesség megtartó ereje
Tőke hiány Kántorjánosi Községben
Nincsenek ipari hagyományok
A vállalkozások döntő többsége kis- vagy
mikrovállalkozás, a vállalkozási szerkezet
elaprózódott
Nincs nagy foglalkoztató vállalat a településen
Mezőgazdasági feldolgozó ipari szektor hiánya
Stagnáló jövedelmi viszonyok
K+F+I jelenlétének hiánya
Gazdaságot támogató intézményrendszer,
szervezetek hiánya, kiépítetlensége, alacsony
hatásfoka
Elöregedett géppark
Elaprózódott földterületek
Parlagosodás
Faj- és fajtaszegény növénytermesztés



Folyamatosan
vízminőség

romló

Felső-Tisza-i






Marketing hiány
Nincs szálláshely szálláshely
Alacsony színvonalú szolgáltatások
Információ – tájékoztatási hiány

térségi

X. táblázat: Erősségek, gyengeségek (SWOT analízis)

Lehetőségek (Opportunities)
 Járási-térségi
kedvezmények
kiaknázása,
forráselosztás helyi közösségek kezében
 A területfejlesztési feladatok a szubszidiaritás
és az arányosság elvének megfelelő elvégzése

Település

Lehetőségek és veszélyek összefoglalását a lenti táblázat tartalmazza.
Veszélyek (Threats)
 Lemaradás a megye más régióihoz képest
 Más nagyobb települések árnyékában a kitörési
pontok nem érvényesülnek
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Munkahelyteremtés a képzett és fiatal
munkaerő Kántorjánosi Községbe vonzásához
A helyi KKV támogatás lehetősége az
önkormányzati Európai Uniós források
segítségével
Az önkormányzati beavatkozások a magánerős
beruházások
számának
növekedését
eredményezhetik
A kvalifikált fiatalabb nemzedék helyben
tartása településfejlesztési húzóerő lehet

Társadalom
Humán
infrastruktúra




Társadalmi felzárkózást segítő programok
indítása
Tehetséggondozó programok indítása
Civil szféra és egyházak intenzívebb bevonása a
humán infrastruktúra biztosításához
M3-as autópálya és a tervezett M49-es
autópálya Csengersima és a román határ felé
Szatmárnémeti irányába
Kerékpárút kiépítése, az erre épülő kerékpáros
túrizmus fejlesztése
A szennyvízhálózat kihasználatlan, igen sok
benne a tartalék
Belvízrendezés

Infrastruktúra Közlekedés



Veszélyek (Threats)
 Szuburbanizációs, agglomerációs folyamatok
nem terjednek ki a településre

 A tartós munkanélküliség és azzal összefüggő
szociális bajok erősödnek,
 A lakosság polarizáltsága nő, jelentős korlátozó
tényezővé válik,
 Olló záródása az odavándorló és elvándorló
népesség között, amely dinamizálja a
népességcsökkenést
 A negatív környezeti hatások miatt romlik a
lakosság egészségi állapota
 Szociálisan hátrányos, sok esetben a jogkövető
magatartásra képtelen társadalmi réteg
növekvő aránya
 Az elmagányosodás, bizalmatlanság fokozódása,
 BRAINDRAIN (agyelszívás)
 Elöregedés
 A képzett munkaerő el is költözik
 Alacsony gyerekvállalási kedv – csökkenő lakos
szám
 A település környezetében lévő erős gravitáció
centrumok (városok) korlátozzák a települési
funkciók megtelepedését
 Forráshiány miatt az értékes épületállomány
állagromlása
 A
burkolt
utak
állagának
romlása,
karbantartásának hiánya
 A külső környezeti hatások, belső konfliktusok
miatt elmarad, nem folytatódik a település
megújulása


Ipar - Gazdaság

Lehetőségek (Opportunities)
 Megújuló energiahasznosítás iránti igény
növekedése (energiafüggőség oldása a
rentábilis intézményüzemeltetés érdekében)
 Európai Uniós források megléte
 Az – intézményfenntartóiból gazdaságfejlesztői
és területfejlesztési szerepkörrel törvényi
szabályozással felruházott – önkormányzat
decentralizált gazdaságfejlesztés fontos helyi
szereplőjévé válik
 Településrendezési
szerződésekben
rejlő
lehetőségek kihasználása
 A javuló környezetminőség növelheti a
népességmegtartó erőt
 Az életmódváltás, fenntarthatóság elvének
erkölcsi normává válása,
 Pozitív vándorlási index
 Az egészség fontosságának felértékelődése,
egészségtudatos magatartás elterjedése
 Mélyszegénységben
élő
felzárkóztatása,
szlömösödő, szegregált területek integrálása
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A külső makrogazdasági feltételek nehézsége,
negatív gazdasági klíma akadályozó feltételek
A járásszékhelyek közelsége (Baktalórántháza,
Mátészalka) közelsége, lendületesebb fejlődése
elnyomóan hat a településre, az ilyen jellegű
beruházások máshol valósulnak meg
Ipari szennyezés
Elaprózódó birtokszerkezet
Erős versenytársak jelenléte (környező
városok), csökkentik a Kántorjánosi Község
iránti befektetői szándékok felerősödését
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Agrármarketing tevékenység erősítése
Az ültetvények területeinek növelése
Szociális gazdaság irányába való elmozdulás
Mezőgazdasági
termékek
elsődleges
feldolgozása helyben




Belvízrendezés – állandó vízfelületek kialakítása
Klímaadaptációs szempontok érvényesítése a
településtervezésben
Zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás,
a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
A
klímaváltozással
kapcsolatos
szemléletformálás és a helyi klímastratégiák
kidolgozása
Az átszellőzési vagy ventilációs folyosók
alkalmazása a településfejlesztésben
Kántorjánosi Község relatív kompaktságának
megőrzésére való törekvés
A hagyományos tájhasználat erősítése,
megőrzése (A hagyományos tájszerkezet és
tájhasználat működőképes hagyományainak és
karakterének megőrzése)
A vízgazdálkodás és vízkárelhárítás fejlesztése
(felszíni vízrendezés minőségi fejlesztése; Tiszavölgy árvízi biztonságának növelése)
A termőföldekkel való takarékos gazdálkodás
A védett területekre épülő természetjáró
túrizmus
Panziók, szálláshelyek, kempingek kialakítása
Kerékpáros turizmus
Vajai tóban rejlő potenciál


















Mezőgazdaság






Veszélyek (Threats)
Romló gazdasági tendenciák felerősödése
A gazdaságilag dinamikusan fejlődő területek
elszívják a fiatal, képzett munkaerőt
Az országos fejlesztési prioritások iránya –
tudás, innováció-orientáltság – nem kedvező a
Kántorjánosi Községnek






Termelési hagyományok eltűnése
Ingadozó felvásárlási ára
Bizonytalan piac
Alacsony a helyben termelt nyersanyag
feldolgozása




Ipari szennyezés
Kommunális
szennyvíz
elhelyezés
megoldatlansága
A táji környezet leépülése
A természeti erőforrások túlzott igénybevétele,
A klímaadaptációs szempontok nem kerülnek
figyelembe vételre a településszerkezet
fejlesztése során
A vízgazdálkodás és a vízkárelhárítás feladatai
nem, vagy nem megfelelő módon kerülnek
megvalósításra





Természet




Lehetőségek (Opportunities)
A helyben termelt mezőgazdasági termékek
helyben feldolgozása
A beszállítói tevékenység erősítése
A kézműves, manufakturális jellegű ipar
erősítés
Tájgazdálkodás, biogazdálkodás

Turizmus









Marketing – image hiány
A szomszédos települések gyorsabb nyitása a
témára
Szolgáltatás hiány, fizetővendég megtartás
hiánya

3.1.3. A településfejlesztés és - rendezés kapcsolata
A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet rendelkezik a településfejlesztési és településrendezési
eszközök tartalmáról és azok összefüggéseiről. A rendelet 3.§ szerint:
„(4) A koncepció és a településszerkezeti terv egymással tartalmi
összhangban készül.
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(5) A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv
figyelembevételével kerül kidolgozásra.
(6) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban – a
tervezett változások időbeli ütemezésének figyelembevételével – készül.”
A jelen településfejlesztési koncepció hosszú távú elképzeléseket rögzít és irányokat jelöl ki a
készíthető integrált településfejlesztési stratégia számára. Egyúttal a készülő
településszerkezeti tervben ezen irányokat át kell venni.
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A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és
korlátok térképi ábrázolása.

Értéktérkép - Kántorjánosi Községben (saját szerkesztés)
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Problématérkép - Kántorjánosi Községben (saját szerkesztés)
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3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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3.3.1. A településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
Kántorjánosi Község a módszertani ajánlások figyelembevételével nem osztható fel
településrészekre.
3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
3.3.2.1. A szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása
Kiemelten fontos, hogy Kántorjánosi Község esetében a szegregáció nem elszigetelt és
területileg lehatárolható problémaként kezelendő, hanem horizontális (a település teljes
lakosságát érintő) beavatkozásokat igénylő kihívás!
A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a
2011. évi népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával. A KSH
2011. évi népszámlálási adataiból előállított szegregációs mutató alapján Kántorjánosi
Községben 2 db szegregátum került lehatárolásra. Ezek azok a területek, ahol a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül meghaladja a 35%-ot, illetve a népességszám eléri
az 50 főt.

Kántorjánosi Községben a KSH által kijelölt szegregátumok [Forrás: KSH adatszolgáltatás (2011. évi
népszámlálás alapján)]
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Szegregációval veszélyeztetett terület, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül meghaladja a 30%-ot, illetve a népességszám eléri az 50 főt, ennek a kritériumnak
ugyanúgy a szegregátum területe felel meg. A lenti térkép sötétzöld színnel, valamint számmal
jelöli a szegregátumot, míg a világoszöld színnel jelölt területet szegregációs folyamatok
veszélyeztetik. A térkép olyan területet is megjelöl, amelyek eleget tesznek ugyan a
szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk vagy intézeti
háztartásban élők (pl.: kollégium, idősek otthona) miatt mégsem tekinthető valódi
szegregátumnak. A térképen bekarikázva találhatóak azok a területek, amelyeken a
magánháztartásokban élők száma meghaladja az 50 főt.

Kántorjánosi Községben a KSH által kijelölt szegregációval veszélyeztetett területek [Forrás: KSH
adatszolgáltatás (2011. évi népszámlálás alapján)]

A szegregációval veszélyeztetett területek külön elemzése – lévén a szegregátumok és
szegregációval veszélyeztetett területek fedése valamint a település lakónépességének
túlnyomó többsége miatti érintettség (szegregátumban él a lakónépesség 73,835-a (1589 fő)
illetve szegregációval veszélyeztetett területen él a lakónépesség 85,26%-a a 2011. évi
népszámláláskor regisztrált 2152 főnyi lakónépességből) miatt – nem történik meg. A
szegregációval veszélyeztetett területek térképi ábrázolása valamint statisztikai adatsorai
jelen Megalapozó vizsgálat mellékletei között található meg.
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3.3.2.2. A szegregátum, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek helyzetelemzése
1. szegregátum
Területi lehatárolás: Ságvári E. utca nyugati oldala- Jókai M. utca mindkét oldala- Ady E. utca
-Kossuth L. utca déli oldala- József A. utca déli oldala- Hunyadi J. utca- Névtelen utca- Névtelen
utca- Hunyadi J. utca- Dankó P. utca- Névtelen utca- Belterületi határ- Béke utca- Táncsics M.
utca mindkét oldala- Móricz Zs. utca nyugati oldala- Névtelen utca- Mikszáth K. utca mindkét
oldala- Madách I. utca északi oldala- Rákóczi F. utca északi oldala- Vajai út mindkét oldala- Őri
utca- Szabadság utca mindkét oldala- Termelőszövetkezet köz- Dózsa Gy. utca- - Arany J. utca
északi oldala- - Petőfi tér- Bajcsy- Zsilinszky utca

1. szegregátum térképi ábrázolása [Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás alapján)]
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Az 1. szegregátum Kántorjánosi Község 2011. évi cenzus alkalmával regisztrált
lakónépességének (2152 fő) 65,14%-át tömöríti, a lakásállomány 61,08%-a található a
területen. Az érintett lakónépesség korösszetétele (értelemszerűen teljes lakónépességhez
viszonyított az érintett lakosság magas arányára tekintettel) azonos a települési korfához,
képzettségi és aktivitási ráta mutat rosszabb értékeket. A szerényebb jövedelmi viszonyokból
kifolyólag a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások valamint az egyszobás lakások
aránya magasabb a lakott lakásokon belül.
Kiemelten fontos, hogy Kántorjánosi Község esetében a szegregáció nem elszigetelt és
területileg lehatárolható problémaként kezelendő, hanem horizontális (a település teljes
lakosságát érintő) beavatkozásokat igénylő kihívás!
Kántorjánosi
összesen

Mutató megnevezése

1. szegregátum

Lakónépesség száma

2152

1402

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

21,5

23,1

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

63,0

62,6

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)

15,5

14,3

62,4

71,5

4,3

3,1

866

529

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

32,1

35,7

68,0

72,4

48,4

57,9

30,1

25,9

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen
belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a
lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

59,1

62,4

59,4

62,6

62,8

64,5

44,7

50,6

25,1

30,7

28,6

34,3

12,9

15,6

1. szegregátum adatok [Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás alapján)]
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2. szegregátum
Területi lehatárolás: Szabadság utca keleti oldala a Termelőszövetkezet köztől- Marx Károly
utca északi oldala- Zalka Máté utca- Csokonai Vitéz Mihály utca

2. szegregátum térképi ábrázolása [Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás alapján)]

A 2. szegregátum Kántorjánosi Község 2011. évi cenzus alkalmával regisztrált
lakónépességének (2152 fő) 8,6%-át tömöríti, a lakásállomány 8,4%-a található a területen. Az
érintett lakónépesség korösszetétele azonos a települési korfához, képzettségi és aktivitási
ráta mutat rosszabb értékeket. Az érintett lakónépesség körében szignifikánsan magasabb az
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya.
Kiemelten fontos, hogy Kántorjánosi Község esetében a szegregáció nem elszigetelt és
területileg lehatárolható problémaként kezelendő, hanem horizontális (a település teljes
lakosságát érintő) beavatkozásokat igénylő kihívás!
Kántorjánosi
összesen
2152

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma

2. szegregátum
187

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

21,5

23,0

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

63,0

60,4

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

15,5

16,6

62,4

51,3
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Kántorjánosi
összesen

Mutató megnevezése
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)

2. szegregátum

4,3

1,8

866

73

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül

32,1

28,8

68,0

61,1

48,4

38,9

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

30,1

36,1

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen
belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a
lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

59,1

58,7

59,4

68,2

62,8

61,5

44,7

38,9

25,1

11,1

28,6

22,4

12,9

3,4

2. szegregátum adatok [Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás alapján)]

3.3.2.3. A szegregátumok területén élők egészségi állapota
A szegregátumok területén élők egészségi állapota az átlagosnál rosszabb. Az egészségügyi
ellátás során részben együttműködés jellemző viszont, amennyiben egészségi állapotúk
további kezelést, kivizsgálást, gyógyszert, gyógymódot igényel, amelynek anyagi vonzatai
vannak, akkor elzárkóznak ezek elől. Sok esetben a közgyógyellátás és egyéb, célzott szociális
támogatás igénybevétele az egyetlen lehetőséget jelenti az érintett számára az egészségi
állapot javításához. A prevenciós programok számukra kiemelten fontosak, viszont tapasztalat
szerint nehezen bevonhatóak, illetve nem együttműködőek.
Leggyakoribb betegségek közé tartozik esetükben a hurutos és egyéb légzőszervi betegségek,
továbbá gyomorpanaszos és idegrendszeri problémák, de nagy számban fordulnak elő a
mozgásszervi betegségek is. A betegségek kialakulásához hozzájárul a dohányzás, a nem
megfelelő, vitaminszegény táplálkozás.
3.3.2.4. Szociális ellátási formák
A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 5/2015. (II. 27.)
Önkormányzati Rendelet [figyelembe véve a 10/2015. (VI.24.), 12/2015. (VII.07.), 3/2016.
(III.30.) Önkormányzati rendeletekkel] célja, hogy Kántorjánosi Község közigazgatási területén
a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – kiemelten az időskorú
lakosságra, a gyermekeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládosokra, figyelemmel
az Önkormányzat teherbíró képességére - meghatározza az önkormányzat által biztosított
29
ART Vital Kft.

Kán t orjá n o si Kö z sé g T el ep ü lé s re n d e z és i T er v éh ez

HELYZETELEMZŐ, HEL YZ ETÉRTÉKELŐ DOKUMENTU M

települési támogatás megállapításának, mértékének, kifizetésének, folyósításának valamint
felhasználásának szabályait.
Kántorjánosi Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén az alábbi támogatásokat
biztosítja:
a) települési támogatás
aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez: (Lakhatási támogatás a
szociálisa rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által életvitelszerűen lakott lakás
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás:
villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, a lakbérhez vagy az albérleti díj) (havi mértéke: 5.000.-Ft
vagy 3.000.-Ft)
ab) a gyógyszerkiadások viseléséhez eseti jelleggel (közgyógyellátásra nem jogosultak, de
egészségi állapotuk és jövedelmi helyzetük alapján a gyógyszer nagy anyagi terhet ró a
családra; mértéke félévente, családonként: legfeljebb 10.000.-Ft)
ac) kamatmentes kölcsön (kamatmentes kölcsön nyújtható a) társadalombiztosítási ellátás
megállapítás iránt benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtása és az ellátás folyósítása
közötti időszakra, b) közüzemi díjhátralék kiegyenlítésére, c) saját tulajdonú ingatlan
állagmegóvásához, d) közeli hozzátartozó eltemettetéséhez; egy naptári éven belül egy család
tekintetében legfeljebb 300.000.-Ft)
ad) köztemetés
ae) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhatalmazó személyek részére
(önhibáján kívül hátralékot felhalmozó személyek részére, egy alkalommal legfeljebb 20.000.Ft)
b) rendkívüli települési támogatás
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
Az Önkormányzat szociális étkeztetést biztosít annak, aki
a) 62. életévét betöltötte
b) rokkant nyugdíjas
c) baleseti rokkantsági nyugdíjas
d) hajléktalan
e) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége
miatt a napi legalább egyszeri meleg étkezést önmaga, illetve eltartottjai részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások formái:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) család – és gyermekjóléti szolgáltatás
Az Önkormányzat a szociális szolgáltatásokat a Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény útján látja el.
Tűzifa
Kántorjánosi Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan
rászoruló személyeknek, akik Kántorjánosi Községben bejelentett állandó lakóhelyén vagy
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tartózkodási helyén életvitelszerűen él (a szociális tűzifa támogatás igénylésének szabályairól
szóló 7/2016. (XI.18.) Önkormányzati Rendelet). Azonos lakóingatlanban, közös háztartásban
élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás. Szociális célú
tűzífa természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a
kérelmező
a) háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, vagy
b) egyszemélyes háztartás esetén a 300%-át és
lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezés biztosítja.
A fentiekben részletezett rászorultakon kívül megállapítható a támogatás azoknak a
háztartásoknak is, melyben
a) fogyatékossági támogatásban részesülő
b) súlyosan mozgáskorlátozott személy
c) tartósan beteg, ápolásra szoruló személy él.
Háztartásonként legfeljebb 0,5 erdei m3 tűzifa adható.
Népkonyha

Népkonyha épülete

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2016. (XI.17.) önkormányzati
határozattal döntött Kántorjánosi településen megvalósuló Népkonyha szolgáltatásról. Az
ételosztás során az étel mindenki számára ingyenesen elfogyasztható kizárólag a helyszínen.
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3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása
és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
A település belterületi lakóterületétől északi irányban található Vajai tó Kántorjánosi Község
közigazgatási területéhez tartozó partszakaszán jelenleg is víkendházak és horgászhelyek
vannak. A tóban rejlő potenciál kiaknázható, mint az ökoturisztikai fejlesztésekhez tartozó
természeti értékek bemutatására alkalmas helyszín valamint az aktív turizmushoz tartozó
kerékpáros turizmus, vízi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív
turisztikai kínálatának bővítése érdekében és természetesen horgászturizmus fejlesztési
célokkal.

Vajai tó Kántorjánosi Község közigazgatási területén található szakasza
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Szegregációval veszélyeztetett területek térképi ábrázolása
Szegregációval veszélyeztetett terület, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül meghaladja a 30%-ot, illetve a népességszám eléri az 50 főt, ennek a kritériumnak
ugyanúgy a szegregátum területe felel meg.
1. Szegregációval veszélyeztetett terület térképi ábrázolása
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2. Szegregációval veszélyeztetett terület térképi ábrázolása
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Szegregációval veszélyeztetett területek főbb adatai
Szegregációval veszélyeztetett területek főbb adatai
1. veszélyeztetett terület

Mutató megnevezése

(Ságvári E. utca nyugati oldala- Jókai M. utca mindkét oldala- Ady
E. utca -Kossuth L. utca déli oldala- József A. utca déli oldalaHunyadi J. utca- Névtelen utca- Névtelen utca- Hunyadi J. utcaDankó P. utca- Névtelen utca- Belterületi határ- Béke utcaTáncsics M. utca mindkét oldala- Móricz Zs. utca nyugati oldalaNévtelen utca- Mikszáth K. utca mindkét oldala- Madách I. utca
északi oldala- Rákóczi F. utca északi oldala- Vajai út mindkét
oldala- Őri utca- Szabadság utca mindkét oldalaTermelőszövetkezet köz- Arany J. köz- Arany J. utca- Kossuth L.
utca- Névtelen utca- Bajcsy- Zsilinszky utca)

Kántorjánosi
összesen

2. veszélyeztetett terület

(Szabadság utca keleti oldala a
Termelőszövetkezet köztől- Marx
Károly utca északi oldala- István utca
nyugati oldala- Belterületi határ- Ady
Endre utca mindkét oldala- Ságvári
Endre utca keleti oldala- Zalka Máté
utca- Csokonai Vitéz Mihály utca)

Lakónépesség száma

2152

1465

370

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

21,5

22,6

21,6

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

63,0

62,7

63,0

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)

15,5

14,7

15,4

62,4

70,5

47,6

4,3

4,2

3,0

866

564

153

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

32,1

34,2

26,8

68,0

71,8

61,8

48,4

56,8

35,2

30,1

26,6

36,0

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

59,1

61,4

55,6
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Szegregációval veszélyeztetett területek főbb adatai
1. veszélyeztetett terület

Mutató megnevezése

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen
belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a
lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

(Ságvári E. utca nyugati oldala- Jókai M. utca mindkét oldala- Ady
E. utca -Kossuth L. utca déli oldala- József A. utca déli oldalaHunyadi J. utca- Névtelen utca- Névtelen utca- Hunyadi J. utcaDankó P. utca- Névtelen utca- Belterületi határ- Béke utcaTáncsics M. utca mindkét oldala- Móricz Zs. utca nyugati oldalaNévtelen utca- Mikszáth K. utca mindkét oldala- Madách I. utca
északi oldala- Rákóczi F. utca északi oldala- Vajai út mindkét
oldala- Őri utca- Szabadság utca mindkét oldalaTermelőszövetkezet köz- Arany J. köz- Arany J. utca- Kossuth L.
utca- Névtelen utca- Bajcsy- Zsilinszky utca)

Kántorjánosi
összesen

2. veszélyeztetett terület

(Szabadság utca keleti oldala a
Termelőszövetkezet köztől- Marx
Károly utca északi oldala- István utca
nyugati oldala- Belterületi határ- Ady
Endre utca mindkét oldala- Ságvári
Endre utca keleti oldala- Zalka Máté
utca- Csokonai Vitéz Mihály utca)

59,4

61,1

62,9

62,8

63,8

62,4

44,7

50,0

36,0

25,1

30,6

13,7

28,6

32,9

20,3

12,9
14,8
Szegregációval veszélyeztetett területek főbb adatai [Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás alapján)]
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Kántorjánosi szegregátum kiegészítő adatok
1. szegregátum

Mutató
megnevezése

(Ságvári E. utca nyugati oldala- Jókai M.
utca mindkét oldala- Ady E. utca -Kossuth
L. utca déli oldala- József A. utca déli
oldala- Hunyadi J. utca- Névtelen utcaNévtelen utca- Hunyadi J. utca- Dankó P.
utca- Névtelen utca- Belterületi határBéke utca- Táncsics M. utca mindkét
oldala- Móricz Zs. utca nyugati oldalaNévtelen utca- Mikszáth K. utca mindkét
oldala- Madách I. utca északi oldalaRákóczi F. utca északi oldala- Vajai út
mindkét oldala- Őri utca- Szabadság utca
mindkét oldala- Termelőszövetkezet közDózsa Gy. utca- - Arany J. utca északi
oldala- - Petőfi tér- Bajcsy- Zsilinszky utca)

(Szabadság utca keleti oldala a
Termelőszövetkezet köztől- Marx
Károly utca északi oldala- Zalka
Máté utca- Csokonai Vitéz
Mihály utca)

2152

1402

187

1188

804

206

Kántorjánosi
összesen

Lakónépesség
száma
Lakónépességen
belül 16-54 évesek
száma

2. szegregátum

Kántorjánosi szegregátum kiegészítő adatok[Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás alapján)]

Kántorjánosi szegregációval veszélyeztetett területek kiegészítő adatok
1. veszélyeztetett terület

Mutató
megnevezése

Kántorjánosi
összesen

(Ságvári E. utca nyugati oldala- Jókai M.
utca mindkét oldala- Ady E. utca -Kossuth
L. utca déli oldala- József A. utca déli
2. veszélyeztetett terület
oldala- Hunyadi J. utca- Névtelen utca(Szabadság utca keleti oldala a
Névtelen utca- Hunyadi J. utca- Dankó P.
Termelőszövetkezet köztől- Marx
utca- Névtelen utca- Belterületi határKároly utca északi oldala- István
Béke utca- Táncsics M. utca mindkét
utca nyugati oldala- Belterületi
oldala- Móricz Zs. utca nyugati oldalahatár- Ady Endre utca mindkét
Névtelen utca- Mikszáth K. utca mindkét
oldala- Ságvári Endre utca keleti
oldala- Madách I. utca északi oldalaoldala- Zalka Máté utcaRákóczi F. utca északi oldala- Vajai út
Csokonai Vitéz Mihály utca)
mindkét oldala- Őri utca- Szabadság utca
mindkét oldala- Termelőszövetkezet közArany J. köz- Arany J. utca- Kossuth L. utcaNévtelen utca- Bajcsy- Zsilinszky utca)

Lakónépesség
2152
1465
370
száma
Lakónépességen
belül 16-54 évesek
1188
804
206
száma
Kántorjánosi szegregációval veszélyeztetett területek kiegészítő adatok [Forrás: KSH (2011. évi népszámlálás
alapján)]
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A közhiteles adatbázisok nyilvántartása szerint Kántorjánosi Községben az alábbi, Kántorjánosi
székhellyel működő vállalkozások találhatóak meg:
Társaság megnevezése

Székhely

Cégjegyzékszám

Főtevékenység

DÁVID ÉS BEA Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
DI-CSŐ Kutfuró- és Szolgáltató
Kft.

4335 Kántorjánosi,
Kossuth u 36.
4335 Kántorjánosi,
Hűtőház 0146/24.

15 09 062925

Dr.Fekete Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társaság
FETIMA Építő- és
Kereskedelmi Betéti Társaság
FILÓ ÉPVÁZ Épitőipari és
Szolgáltató Kft.
FIX-MR CAR Kft.

4335 Kántorjánosi,
Kossuth utca 29.
4335 Kántorjánosi,
Szabadság utca 8/A.
4335 Kántorjánosi,
Szabadság utca 74/A.
4335 Kántorjánosi,
Ady Endre utca 89.

15 06 087261

Formen Bau Hungary
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
GÁBOR és TÁRSA Szolgáltató
Betéti Társaság

4335 Kántorjánosi,
Szabadság utca 42.

15 09 083932

4941'08 Közúti
áruszállítás
4399'08 Egyéb
speciális szaképítés
m. n. s.
8621'08 Általános
járóbeteg-ellátás
4211'08 Út, autópálya
építése
4291'08 Vízi
létesítmény építése
4511'08
Személygépjármű-,
könnyűgépjármű
kereskedelem
4120'08 Lakó- és nem
lakó épület építése

4335 Kántorjánosi,
Arany János u. 13

15 06 090074

GEO-KER-BAU Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

15 09 078381

JÁNOSI CORN Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

4335 Kántorjánosi,
Rákóczi Ferenc utca
33.
4335 Kántorjánosi,
Kápolna utca 26.
4335 Kántorjánosi,
Hunyadi u 1.

JU-RI-EN BAU Építőipari és
Kereskedelmi Kft.
Kántorjánosi az Esélyekért
Szociális Szövetkezet

4335 Kántorjánosi,
Kápolna u. 38.
4335 Kántorjánosi,
Arany J utca 6.

15 09 074043

KE Projekt Kft.

4335 Kántorjánosi,
Szabadság u 74/A.
4335 Kántorjánosi,
Móricz Zsigmond
utca 28.
4335 Kántorjánosi,
József A utca 4.

15 09 077823

IZSDÁV-BAU Kft.

NOVA ÉPKER BAU Kft.
Péter és Társa Építő,
Kereskedelmi Mezőgazdasági
és Szolgáltató Kft.
Péter Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság Kft.
PROSPERO PRO Pénzügyi
Szolgáltató Kft.
RUBI&DORI Kereskedelmi,
Építőipari és Szolgáltató Kft.

15 09 062363

15 06 095300
15 09 070499
15 09 083663

Értékesítés
nettó árbevétele
605 170
167 107
19 085
0
106
na

na

7490'08 M. n. s.
egyéb szakmai,
tudományos, műszaki
tevékenység
4120'08 Lakó- és nem
lakó épület építése

na

4120'08 Lakó- és nem
lakó épület építése
4611'08
Mezőgazdasági
termék ügynöki
nagykereskedelme
4312'08 Építési
terület előkészítése
0113'08 Zöldségféle,
dinnye, gyökér-,
gumósnövény
termesztése
4291'08 Vízi
létesítmény építése
4120'08 Lakó- és nem
lakó épület építése

16 943

15 09 080015

4120'08 Lakó- és nem
lakó épület építése

45 391

4335 Kántorjánosi,
József Attila u 2.

15 06 092164

0

4335 Kántorjánosi,
Kossuth Lajos utca
55.
4335 Kántorjánosi,
Kápolna utca 10.

15 09 080084

7490'08 M. n. s.
egyéb szakmai,
tudományos, műszaki
tevékenység
6622'08 Biztosítási
ügynöki, brókeri
tevékenység
4110'08 Épületépítési
projekt szervezés

15 09 082800
15 09 079452

15 02 050797

15 09 081649

15 09 082744
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5 794

446 329

24 275
0

18 959
41 280

4 223
98 093
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Társaság megnevezése

Székhely

Cégjegyzékszám

SEBŐK-ÉPKER Kereskedelmi és
Építőipari Kft.

4335 Kántorjánosi,
Kossuth u 47.

15 09 074510

Főtevékenység

Értékesítés
nettó árbevétele
na

4222'08 Elektromos,
híradás-technikai célú
közmű építése
VADON EUROTRANS-SPEED
4335 Kántorjánosi,
15 09 084180
4941'08 Közúti
na
Kft.
0111/5. hrsz
áruszállítás
ZIKSZOR-EPU-2013. Építőipari
4335 Kántorjánosi,
15 09 081135
4399'08 Egyéb
7 539
Kft.
Dózsa Gy utca 17.
speciális szaképítés
m. n. s.
Kántorjánosi Községben bejegyzett vállalkozások (forrás: opten.hu; lekérdezés időpontja: 2017. március)
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