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1. BEVEZETÉS

Kántorjánosi Község Településrendezési Tervéhez
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Jelen dokumentum Kántorjánosi Község településfejlesztési koncepciója, amely a 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről” alapján készült. A település településfejlesztési koncepciója egy hosszú
távra szóló dokumentum, amely kijelöli Kántorjánosi Község elérendő jövőképét a társadalmi,
gazdasági, táji, természeti és épített környezetre vonatkozóan.
Kántorjánosi Község településfejlesztési koncepciója a vonatkozó előírásoknak megfelelően
három fő fejezetre tagolódik:
 meghatározza a település gazdasági, társadalmi, táji, természeti, épített környezetére,
térségi szerepére vonatkozó jövőképet,
 megfogalmazza a jövőkép eléréséhez szükséges átfogó és részcélokat,
 összefoglalja a további tervezési feladatok kiinduló adatait
A területre jelenleg a következő koncepció és településrendezési eszközök vannak hatályban:
 45/2004 (IX. 21.) határozata, Kántorjánosi Község Településfejlesztési koncepciójának
elfogadásáról
 33/2006 (V. 22.) számú határozat, Kántorjánosi Község Településszerkezeti tervének és
szerkezeti terv leírásának elfogadásáról
 13/2006. (VII.01.) rendelet, Kántorjánosi Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozás
Tervének elfogadásáról
A 45/2004. (IX. 21.) határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció tekinthető jelen
dokumentum legszorosabb tervi előzményének, az előzmény-dokumentum alapvető
megállapítása és célkitűzései – a jelenleg hatályos jogszabályok és módszertani
iránymutatások figyelembe vételével – átemelésre kerültek.
A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe van a
megfelelő módon előkészített, megalapozott településfejlesztési terveknek, így a
településfejlesztési koncepciónak. A tervezési folyamat tétje jelentős:
 egyrészt a most kijelölendő irányok (milyen településen szeretnénk élni) hosszú távra
meghatározzák településünk fejlődését, jövőjét;
 másrészt jelentős mértékben függ a tervezés sikerétől, hogy a 2014-2020-as EU-s tervezési
időszakban milyen területeken mennyi forrás áll majd rendelkezésre Kántorjánosi Község
fejlesztésére, és hogy ezeket a forrásokat mennyire hatékonyan és eredményesen tudja a
település felhasználni.
A jogszabályi beágyazottság alapján a Településfejlesztési koncepció „az épített környezet
alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései alapján az alábbi:
„2. § 27. pont: Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi,
gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások
irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum.
9/A. § (1) A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az
önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi
adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település
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jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az
infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji,
természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A
településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat
döntéseiben érvényesíti.
(2) Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható
források ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban
meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat,
programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.
(3) A településfejlesztési koncepciót és az integrált településfejlesztési stratégiát a
települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg”
A településvezetés a koncepcionális és stratégiai munka módszerének meghatározásakor
partnerségi tervet fogadott el, mely mentén került sor a fejlesztésben érdekelt szereplők
tervezési folyamatban történő részvételére, bevonására, illetve a szakmai munka és döntéselőkészítés hivatalon belüli koordinációjának megvalósítására.
A településfejlesztési koncepció tervezői vizsgálatra alapozva a település lakosságának
igényeit figyelembe véve készül és egyben tervezői javaslatokat is tartalmaz a település
legfontosabb pontjainak meghatározásához. A koncepció elkészítésének alapvető feltétele a
jelenlegi állapotok, adottságok ismerete. A koncepció alapul szolgál a tervezett jövőkép
eléréséhez szükséges stratégia megalkotásához, lehetővé téve a fejlesztést támogató források
bevonását és elosztásának összehangolását, valamint alapot szolgáltat a települések
szerkezeti, rendezési terveinek készítéséhez. A településfejlesztés, ill. a területpolitika egyik
alapvető kérdése a helyi léptékű törekvések és felsőbb szintű elgondolások összhangjának
megközelítése. Ennek hiánya gyengíti, megléte erősíti a fejlesztés hatékonyságát.
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1.1.

Jogszabályi háttér

Kántorjánosi Község településfejlesztési koncepciójának összeállítását helyzetfeltáró, elemző
és értékelő munkafázisok alapozták meg. E fejlesztési dokumentumok elkészítésének alapja a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet illetve a Belügyminisztérium által kiadott „Útmutató
a kis- és középvárosok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014 – 2020
elkészítéséhez” című segédlet. A koncepció összhangban van az Európa 2020 európai
növekedési stratégiával, az Európai Unió 2014 – 2020-ra meghatározott Tematikus
célkitűzéseivel, a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióval, a Magyar Növekedési Tervvel és Szabolcs – Szatmár - Bereg Megye
Területfejlesztési Koncepciójával.
 Az EU 2020-as céljai: energiahatékonyság növelése; megújuló energiaforrások arányának
növelése; CO2-kibocsátás csökkentése; foglalkoztatás növelése; szegénység elleni
küzdelem, társadalmi leszakadás megállítása, felzárkózás lehetősége
 A kohéziós politika 11 tematikus célja:
1. Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése
2. Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és ezek minőségének
fejlesztése
3. Kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének
fejlesztése, vízkultúrák támogatása
4. Az alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való átállás elősegítése minden ágazatban
5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése és kockázat-megelőzés és –kezelés
6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése
7. A fenntartható közlekedés fejlesztése és a kulcs hálózati infrastruktúrák szűk
keresztmetszeteinek feloldása
8. A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása
9. A társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni harc
10. Befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba
11. Intézményi kapacitások fejlesztése és hatékony közigazgatás
 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
 1600/2012.(XII.17) Korm. határozat
 az Országos Fejlesztéspolitikai és Területfejlesztési Koncepció célrendszere (OFTK)
 a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) célrendszere,
 Szabolcs – Szatmár - Bereg megye területfejlesztési koncepciója és programja,
1.2.

Tervi háttér

A területre jelenleg a következő koncepció és településrendezési eszközök vannak hatályban:
 45/2004 (IX. 21.) határozata, Kántorjánosi Község Településfejlesztési koncepciójának
elfogadásáról
 33/2006 (V. 22.) számú határozat, Kántorjánosi Község Településszerkezeti tervének és
szerkezeti terv leírásának elfogadásáról
 13/2006. (VII.01.) rendelet, Kántorjánosi Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozás
Tervének elfogadásáról
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2.1. Kántorjánosi Község jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített
környezetére vonatkozóan
A jövőkép Kántorjánosi Község hosszútávon bekövetkező víziója, azt az ideális állapotot
határozza meg, amelyet település 2030-ra szeretne elérni. Kántorjánosi Község egy erősödő,
vonzó, versenyképes település, amely gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is
fenntarthatóan és harmonikusan fejlődik.

Társadalom
 Kántorjánosi Község gondoskodó, egyre nyitottabb és szolidárisabb helyi közösséggel
rendelkező falu, ahol erősödik a belső kohéziója a társadalomnak. A helyi emberekben
erősödik azon elvárás, hogy a település minden lakosa hasznos és tudatos tagja legyen
Kántorjánosi társadalmának. A lakosságot erősödő falusi identitástudat jellemzi. Egyre
nagyobb szerepet töltenek be a társadalom mindennapjaiban a helyi közösségek, melyek
befogadóak, integrációs erejük jelentős.
 A település népességmegtartó erejének növelésével a családok, fiatalok számára vonzóbbá
válik Kántorjánosi Község, elsősorban a helyi munkalehetőségek megjelenésével, a
megfelelően erősödő gazdasági háttér megvalósításával. A pozitív migrációs egyenleg
mellett a 40 év alatti lakosság számának növelésével kiegyensúlyozottabb korszerkezete
van a településnek.
 A képzett (diplomás és nyelveket beszélő) lakosság arányának növelésével a gazdasági
fejlődés humán erőforrás oldala is könnyebben biztosítható.
 A település népességmegtartó ereje stabilizálódik, a minőségében javuló oktatási, képzési
háttérre, a megjelenő segítő – közvetítő és információnyújtó – szolgáltatásokra építve,
mely rendszerek kielégítő színvonalú, a külső környezet változásaiból fakadó igényekre
rugalmasan képes válaszolni.
 A biztos megélhetés, tehát családok, háztartások anyagi biztonsága mellett a legfontosabb
célként a lakosság egészségi állapota is javul, a prevenció fontos szemponttá válik.
Kántorjánosi Községben az ehhez szükséges infrastruktúrák és szolgáltatások kiépítettsége
megfelelő színvonalú. Az öngondoskodás szintje növekszik a településen.
 A közigazgatás a helyi közösséggel partnerségben működik, demokratikus
önkormányzatiság jellemzi a települést. A civil szféra erősödik, a helyi egyházak aktívabbak.
 A szolgáltatási hálózat fejlesztése, illetve bővítése az integráló, gondoskodó és befogadó
társadalom megteremtése érdekében a társadalmi szolgáltatásokat nyújtó, - különös
tekintettel a rászorulók, hátrányt szenvedők különböző problémáit kezelő -, civil
szerveződések és vállalkozások, valamint azok együttműködésében valósul meg.

Gazdaság
 Az első számú gazdasági cél – és célállapot – a piacgazdasági értelemben vett teljes
foglalkoztatottság elérése. Kántorjánosi Községben minden aktív korú és munkaképes
lakos, aki dolgozni szeretne, könnyebben kap munkalehetőséget. Az értékorientált
közmunka-programok mellett a település gazdaságát erősödővé tevő helyi vállalkozások is
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jelentősebb foglalkoztatóként vannak jelen. Stabilan csökkenő a munkanélküliek száma, a
foglalkoztatottak száma pedig nő, a munkaerőpiaci folyamatok kedvezővé váltak.
A település gazdasági súlya növekszik.
A település versenyképességét, a komparatív előnyeit kiemelten a mezőgazdaság valamint
a mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozása jelenti.
A település üzleti infrastruktúrája javul, megjelenik az önkormányzat gazdaságfejlesztő
tevékenysége.
Az M3-as autópályából, Kántorjánosi térségéből leágazó M49-es autópálya Csengersima és
a román határ felé Szatmárnémeti irányába Kántorjánosi viszonylagos elszigeteltségét
enyhítette.
A település gazdaságának diverzifikálása elkezdődik, jelentőssé válik az élelmiszeripari
feldolgozás és a szekunder szektor. Kiemelt figyelmet kap a mezőgazdasági feldolgozóipar.
Az ipar mellett más gazdasági ágazatok is erősödnek, elsősorban az idegenforgalom. A
település belterületi lakóterületétől északi irányban található Vajai tó Kántorjánosi Község
közigazgatási területéhez tartozó partszakaszán 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
céljai megvalósultak.
A település polgárai, vállalkozói közül egyre többen látnak üzleti lehetőséget a turizmusban.
Az idegenforgalomnak köszönhetően Kántorjánosi Község imázsa sokat javult.

Környezet
 Kántorjánosi Község élhető, vonzó település. Zöldterületi ellátottsága, a közterületek
minőségének átlagos színvonala magas, az értékőrző hasznosítás, fejlesztés folyamatos, a
kulturális, közösségi infrastruktúra kínálata széles. Ennek a színvonalnak a megtartása,
növelése a jövőkép fontos része, hiszen ez biztosítja a lakók, munkavállalók aktív, sokszínű
életvitelének feltételeit, közvetetten pedig a gazdasági és társadalmi célállapotok elérését
támogatja. A vonzó környezet, s benne a Kántorjánosihoz kötődő, aktív közösségi életet élő
helyi társadalom együttesen teremti meg azt a miliőt, amely a vendégek számára is
vonzóvá, szerethetővé teszi a települést.
 A Vajai-tó turisztikai és rekreációs célú fejlesztésével a természeti környezet minősége
emelkedik.
 Kántorjánosi Község központjának élhető és magas zöldfelület-arányú főtere vonzó és
fejlett település képét idézi.
 A település ökológiai imázsa sokat javult. Kántorjánosi óvja természeti értékeit és
természetvédelmi területeit, amelyek egyre jobb állapotban vannak. Jelentősen
növekedtek a települési zöldterületek, különösen az eddig alulhasznosított zöldfelületeinek
biológiai aktivitása növekedett.
 Kántorjánosi lakossága rendkívül környezettudatos, ennek rendeli alá a közlekedési és
fogyasztási szokásait. Tudatában van, hogy ő is részese a klimatikus változások
előidézésének ezért mérsékli a kibocsátását. A helyi lakosság energiafelhasználási szokásai
sokat változtak, kifejezetten előnyben részesítik az építkezéseknél a megújuló
energiafelhasználást. Az Önkormányzat környezeti politikája igen sikeres, a település
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közintézményei alacsony kibocsátással és megújuló energiák felhasználásával működnek,
amellyel jó példát tudott mutatni a polgároknak is.
 Olyan minőségi lakóterületei vannak Kántorjánosi Községnek, amelyek vonzzák a
lakosságot. A lakásállomány energetikai korszerűsítése befejeződött, egyre nagyobb
azoknak a lakásoknak a száma akik megújuló energiákat alkalmaznak (az energiatudatos
otthontervezés gyakorlata adaptálódott a lakossághoz). Eltűntek a lepusztult, a
leamortizálódott lakókörnyezetek.
Kántorjánosi Község jövőképe 2030-ig a következő:

Kántorjánosi Község
a megerősödő mezőgazdaságra és mezőgazdasági termékek
elsődleges feldolgozására épülő stabil helyi gazdasággal bíró, élhető
és vonzó, integrált társadalommal és magas minőségű
lakókörnyezettel rendelkező községgé fejlődik.

2.2.

Kántorjánosi Község jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan

Kántorjánosi Község a Mátészalkai járás része. A Mátészalkai járás Szabolcs - Szatmár- Bereg
megyéhez tartozó járás, székhelye Mátészalka. Három város – Mátészalka. Nagyecsed és Vaja
– és 23 község tartozik hozzá: Mátészalka, Nagyecsed, Vaja, Hodász, Mérk, Ököritófülpös,
Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Nagydobos,
Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér,
Szamosszeg, Tiborszállás, Vállaj.
Korábban a határmentiséget, a marginalitást Kántorjánosi esetében több ponton is
megfigyelhettük, a kereskedelmi utak nem érintették az elmúlt századokban; a fő közlekedési
útvonalak, és a vasútvonal is elkerülik, azonban az M3-as autópályából, Kántorjánosi
térségéből leágazó M49-es autópálya Csengersima és a román határ felé Szatmárnémeti
irányába Kántorjánosi viszonylagos elszigeteltségét enyhítette. Kántorjánosi Község
meghatározóbb településévé válik a Mátészalkai járásnak. Ha valós vonzáskörzetei nem is
alakulnak ki, de stabilizált gazdasága és lokálpatrióta lakossága vonzó településsé teszi.


Kántorjánosi Község Szabolcs – Szatmár – Bereg megye harmonikus és integrált
fejlesztése révén élhető vidéki településként a felzárkózott külső perifériák kiemelkedő
települése, amely elvesztette a rurális térségekre jellemző vonásait.
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2.3.

Kántorjánosi Község együttműködik a térség szereplőivel. Mind a közigazgatás,
önkormányzatok, mind a gazdaság területén működik a kooperáció, egymás
érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele, a szinergiákból adódó lehetőségek
kihasználása.
Az agrár-élelmiszeripari együttműködésnek köszönhetően hozzájárul a járás
népességmegtartó erejének növeléséhez, a helyi foglalkoztatás bővítéséhez.
Kántorjánosi elérhetősége sokat javult a szomszédos települések számára. A település
kerékpárutakon, közösségi közlekedéssel és jó minőségű közutakon egyaránt jól
megközelíthető.
A település és mikro-térségébe tartozó szomszédos települések között intenzív
együttműködés bontakozott ki a fejlesztési projektek összehangolása érdekében, a
mikro térség forrás abszorciós képessége javult.
A településfejlesztési elvek

A településfejlesztési irányok kijelölése során vannak olyan meghatározó alapelvek, amelyek
indikátorokkal ugyan nem feltétlenül mérhetőek, ám meghatározóak a település
fejlesztésének egésze, a beavatkozások tervezése, a források allokálása szempontjából.
Kántorjánosi Község horizontális településfejlesztési alapelvei az alábbiak:
Fenntartható növekedés: Környezetileg fenntartható növekedés elősegítése, amely
elsősorban a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználását, a környezetbarát
településfejlesztést segíti. Ennek a legfőbb elemei a következők:

A település fejlesztési koncepciója a klímabarát növekedést alapelvnek tekinti.
Bármilyen fejlesztés is valósul meg a jövőben, az bizonyíthatóan járuljon hozzá a
fenntartható fejlődéshez, csökkentse a környezeti terhelést.

Fenntartható építés, a fenntartható építés-technológia alkalmazása a településfejlesztés
során.

Környezetbarát iparfejlesztés a gazdaságfejlesztés kapcsán.
A fenntartható társadalom és gazdaság elveit saját környezetükben, a realitások talaján kis
lépésenként az egyes fejlesztési projektekben valósággá tenni.
Harmonikus növekedés: Kántorjánosi Község fejlesztése során kiemelt szempont a
harmonikus társadalmi, gazdasági és területi fejlődés elve (közösségi szemlélet és
szolidaritás). A területi kohézió, a hátrányok mérséklése, a szolidaritás mind olyan alapelvek,
amelyek lehetővé teszi, hogy Kántorjánosi Község ne ellentmondásosan fejlődjön.
Versenyképes fejlődés: A fejlesztések során kiemelten kell azokra a területekre fókuszálni,
ahol Kántorjánosi Község komparatív előnyei, vagyis egyedi adottságain alapuló
versenyelőnyei vannak. Ezeknek a területeknek a fejlesztésével biztosítható, hogy
stabilizálódjanak és kibontakozzanak a település tartós versenyelőnyei. Kántorjánosi Község
esetében komparatív előnyként a mezőgazdaságban (valamint a mezőgazdasági termékek
elsődleges feldolgozásában) és a turisztikában rejlő potenciál azonosítható be.
Integrált fejlődés: Az integrált megközelítés egyszerre tartalmazza a fizikai és az ágazati
szemléletet. Az integrált fejlesztési szemlélet legfőbb alapelemei a következők:
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Olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek egyszerre járulnak hozza a település fizikai,
társadalmi, gazdasági, környezeti és műszaki környezetének fejlődéséhez.
Az infrastruktúrák kizárólagos fejlesztése helyett, olyan települési fejlesztéspolitika
bontakozzon ki, amely a „soft” beavatkozási típusokat is kiemelten kezeli.
A pontszerű fejlesztések helyett, a komplex, egymással szinergikus hatással bíró
fejlesztéseket kell előtérbe helyezni.
Az integrált fejlesztési szemlélet része, hogy a településfejlesztési politikában az
önkormányzati fejlesztések ösztönzik a magánerő, magántőke mobilizálását.
1. ábra: Településfejlesztési elvek bemutatása

Fenntartható
növekedés

Harmonikus
növekedés

Integrált
fejlődés

Versenyképes
fejlődés
Forrás: saját szerkesztés
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3.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok

Kántorjánosi Község településfejlesztési koncepciója átfogó fejlesztési célokat határoz meg,
amelyek hozzájárulnak a jövőképben megfogalmazottak realizálódásához. A három átfogó cél
kijelöli a település legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti, műszaki kihívásokra adott
válaszait, pozícionálja Kántorjánosi Községet és kijelöli a legfőbb hosszútávon megvalósítandó
céljait. A település jövőképének legfőbb alkotóelemei, pillérei az átfogó célok, melyekből jelen
koncepcióban három átfogó cél került meghatározásra.
2. ábra: Kántorjánosi Község átfogó céljainak bemutatása

Kántorjánosi Község
a megerősödő mezőgazdaságra és mezőgazdasági termékek elsődleges
feldolgozására épülő stabil helyi gazdasággal bíró, élhető és vonzó, integrált
társadalommal és magas minőségű lakókörnyezettel rendelkező községgé fejlődik.
ÁTFOGÓ CÉL 3.
ÁTFOGÓ CÉL 1.

ÁTFOGÓ CÉL 2.

Kántorjánosi Község
gazdaságának stabilizálása és
megerősítése

A természeti és az épített
környezet állapotnak
megőrzése, javítása

A társadalmi megújulást,
életminőség javítását, a
társadalmi különbségek
csökkentését célzó
beavatkozások megvalósítása

Kántorjánosi Község
gazdaságának stabilizálása
elsősorban a helyi
mezőgazdaság és az arra épülő
mezőgazdasági termékek
elsődleges feldolgozásának
erősítésével, a helyi gazdaság
ágazati diverzifikálásával,
értékteremtő
foglalkoztatottság
megteremtésével.

Kántorjánosi Község
népességmegtartó
képességének és a lakosság
életminőségének javítása a
természeti és az épített
környezet állapotnak javítását
és fejlesztését, megújuló
energiák arányának növelését
valamint a klímaváltozás
globális és lokális kihívásaira /
hatásaira reagáló adaptációs és
mitigációs stratégiák
megvalósítását célzó
beavatkozások
megvalósításával

Kántorjánosi Község
népességmegtartó
képességének és a lakosság
életminőségének javítása a
társadalmi megújulást,
életminőség javítását, a
társadalmi különbségek
csökkentését célzó
beavatkozások
megvalósításával valamint az
elérhető települési
szolgáltatások fejlesztésével
Forrás: saját szerkesztés
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3. ábra: Kántorjánosi Község Településfejlesztési koncepciójának célrendszere

Forrás: saját szerkesztés
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Kántorjánosi Község gazdaságának stabilizálása és megerősítése

Az „ÁTFOGÓ CÉL 1.: Kántorjánosi Község gazdaságának stabilizálása és megerősítése” átfogó
cél részletesebb kifejtése:
Kántorjánosi Község gazdaságának stabilizálása elsősorban a helyi mezőgazdaság és az
arra épülő mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásának erősítésével, a helyi
gazdaság ágazati diverzifikálásával, értékteremtő foglalkoztatottság megteremtésével.
Probléma meghatározása
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-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.
A település közigazgatási területe jelenleg összesen 4162,3 ha, melynek közel a fele (48,6%)
szántó művelési ágú terület. Az elmúlt évek tendenciája alapján a szántóterület folyamatosan
nő, az erdő- és a gyümölcsös területek kárára. Nagytáblás, intenzív monokultúrás
mezőgazdaság jellemzi a települést, melynek egyhangúságát csak néhány erdő- és gyepfolt
töri meg.
Kántorjánosi külterületének nagy részét elfoglaló szántóterületek minőségi osztályok szerint
változatos képet mutatnak. A település északnyugati részén jellemző kovárványos erdőtalajon
találhatóak a gyengébb minőségi osztályba sorolt szántó művelési ágú területek. A déli,
délkeleti részeken elterülő, jobb minőségű szántóföldek a humuszos homok, illetve réti
talajokon helyezkednek el.
Kántorjánosi földrajzi elhelyezkedése és adottságai lehetővé teszik a mezőgazdasági
árutermelő területek kialakítását. Ha mezőgazdaságról, mint fejlesztési célról beszélünk, akkor
a termesztett szántóföldi növények: árpa, zab, étkezési és takarmány búza, kukorica, dohány,
napraforgó, amely számításba vehető. Foglalkoznak zöldségek (paprika, paradicsom, uborka)
szabadföldi termesztésével is. Főbb növénykultúrák a mezőgazdaságban:
 A termesztett szántóföldi növények: rozs, kukorica, triticale.
 Foglalkoznak zöldségek (paprika, paradicsom, uborka) szabadföldi termesztésével is.
 Mindezek mellett ültetvényes jelleggel alma és meggy termesztése is folyik.
A településen a regisztrált őstermelők száma csökken.
Kántorjánosi Község gazdaságáról általánosan elmondható, hogy alacsony foglalkoztatottság,
kevés magasan képzett munkaerő, tőke hiány és az ipari hagyományok hiánya jellemzi. A
vállalkozások döntő többsége kis- vagy mikrovállalkozás, a vállalkozási szerkezet elaprózódott,
nincs nagy foglalkoztató vállalat a településen. A településen jellemző a mezőgazdasági
feldolgozó ipari szektor hiánya.
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Kántorjánosi Község helyi gazdasága vonatkozásában kijelölhető kitörési pontok:
 Turisztikai programok fejlesztése jelenthet kitörési pontot a község számára. A Vajai tó és
természeti környezete, az ide kapcsolható ökoturizmus és a természetjárással összefüggő
programok, valamint a vadászturizmus fellendítése is kitörési pontként jelentkezhetne.
 Továbbá, a mezőgazdasági terület – ezen belül is az ültetvényes gyümölcstermesztés –
fejlesztése. A gyümölcsfelvásárlásra, tárolásra – esetlegesen helyben valamilyen szintű
feldolgozása - épülő fejlesztési lehetőségek.
A természeti és az épített környezet állapotnak megőrzése, javítása

Az „ÁTFOGÓ CÉL 2.: A természeti és az épített környezet állapotnak megőrzése, javítása”
átfogó cél részletesebb kifejtése:
Kántorjánosi Község népességmegtartó képességének és a lakosság életminőségének
javítása a természeti és az épített környezet állapotnak javítását és fejlesztését, megújuló
energiák arányának növelését valamint a klímaváltozás globális és lokális kihívásaira /
hatásaira reagáló adaptációs és mitigációs stratégiák megvalósítását célzó beavatkozások
megvalósításával.
Probléma meghatározása
Kántorjánosi élhető településszerkezettel bír, csendes környezet, klimatikus viszonyok
jellemzik. Azonban nincs egységes utcakép Kántorjánosiban és igen korszerűtlen a
lakásállománya a falunak, a lakásépítések volumene csökken. Jellemző a belvízelvezető
csatornahálózat gyér karbantartási szintje.
Kántorjánosi Községben a 2011. évi népszámlálás alkalmával a lakásállomány 866 darab
lakásból állt, amelynek 32,1%-a alacsony komfort fokozatú lakásoknak számított, míg lakott
lakásokon belül a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 28,6% volt.
Kántorjánosi településképe az utóbbi években jelentősen átalakult, archaikus elemek ma már
alig fedezhetők fel, amelyek kizárólag egyházi épületek. A településközpontban található
építészeti értékek kiemelését, hangsúlyozását a zöldfelületek növelésével, parkok
kialakításával, gondozásával is elő lehet segíteni.
Kántorjánosi területét érinti az a térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet, mely a Vajai- tó
Természetvédelmi területet foglalja magába. Az értékes természeti elemek gyakorlatilag a
Vajai – tóhoz köthetőek. 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 természeti
értékei nem kellően karban tartottak, kiaknázatlan potenciál jellemzi őket.
A tájszerkezet vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy Kántorjánosi a térség kedvezőtlen
gazdaságföldrajzi és közlekedési helyzetésnek köszönhetően jelentős területek maradtak
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érintetlenül, számos ritka, maradványjellegű növénytársulás fennmaradását biztosítva. A
szántóföldek térbeli elhelyezkedését vizsgálva nem találunk jelentősebb kiterjedésű
egybefüggő területet, azok inkább tagoltan, az erdő-, a gyümölcsös-, szántó- és a
gyepfelületekkel váltakozva, azokkal egyensúlyban helyezkednek el. Ez a táji tagolódás jelzi a
település változatos domborzati és vízrajzi adottságaihoz való alkalmazkodást, az ember
tájformáló tevékenységének és a természeti adottságoknak összhangját, ami már csak kevés
településen figyelhető meg. A zöldfelületi rendszer vizsgálata egy térben nem összefüggő,
kertépítészetileg csekély értéket képviselő rendszert tár fel, amelynek azonban számos
lehetősége van a fejlődésre illetve a növekedésre.
A társadalmi megújulást, életminőség javítását, a társadalmi különbségek csökkentését
célzó beavatkozások megvalósítása

Az „ÁTFOGÓ CÉL 3.: A társadalmi megújulást, életminőség javítását, a társadalmi
különbségek csökkentését célzó beavatkozások megvalósítása” átfogó cél részletesebb
bemutatása:
Kántorjánosi Község népességmegtartó képességének és a lakosság életminőségének
javítása a társadalmi megújulást, életminőség javítását, a társadalmi különbségek
csökkentését célzó beavatkozások megvalósításával valamint az elérhető települési
szolgáltatások fejlesztésével.
Probléma meghatározása
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.
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.
Kántorjánosi Községben a 2011. évi népszámlálás adatai alapján 2 szegregátumot jelölhetünk
ki. Az 1. szegregátum Kántorjánosi Község 2011. évi cenzus alkalmával regisztrált
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lakónépességének (2152 fő) 65,14%-át tömöríti, a lakásállomány 61,08%-a található a
területen. 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.
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!
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3.2. Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása
3.2.1. Részcélok és beavatkozások
Kántorjánosi Község tervezett jövőképének elérése érdekében az átfogó célokhoz részcélok
kerültek kijelölésre, a részcélok az átfogó célok elérését segítő stratégiai területek.
3.2.1.1. Az ÁTFOGÓ CÉL 1.: „Kántorjánosi Község gazdaságának stabilizálása és
megerősítése” átfogó cél részcéljai és beavatkozásai
Kántorjánosi Község gazdaságfejlesztési célkitűzéseit az „ÁTFOGÓ CÉL 1.: „Kántorjánosi Község
gazdaságának stabilizálása és megerősítése” átfogó cél rögzíti, melyhez az alábbi részcélok
kerültek rögzítésre:
 Korszerű, hatékony feldolgozóipar (jellemzően a mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén
mezőgazdasági feldolgozó ipar) és több lábon álló (diverzifikált) gazdaság (1.1. részcél)
 Turisztikai fejlesztések és a kapcsolódó szolgáltatások (szuprastruktúra) fejlesztése (1.2.
részcél)
 Önkormányzati kezdeményezések szélesítése a foglalkoztatás növelésére, a szegénység
felszámolására, az értékteremtő közmunka, a gazdaságfejlesztés támogatása "soft"
programokkal (1.3. részcél)

1.1.
részcél:
Korszerű,
hatékony
feldolgozóipar
(jellemzően
a
mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén mezőgazdasági feldolgozó ipar) és több lábon
álló (diverzifikált) gazdaság
Kántorjánosi gazdaságát erősítendő fontos az önkormányzat és vállalkozásaik kisléptékű
élelmiszer-feldolgozásának fejlesztése a közétkeztetéshez kapcsolódóan. Emellett fontos a
szekunder szektorban az élelmiszeripari feldolgozó- ipar megteremtése, melyet a helyi
felvevőpiacok és együttműködések kialakításával, a rövid ellátási láncok erősítésével, a
kisléptékű élelmiszer-feldolgozás és kapcsolódó értékesítés fejlődéséhez szükséges
önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtésével érendő el. A helyi erőforrásokból
előállított helyi termékek kiemelkedő gazdasági potenciállal bírnak ezért a fejlesztési stratégia
fontos elemét képezhetik. A helyi gazdaságok elérhetik azt az áttörést, hogy a helyben, magas
színvonalon előállított és feldolgozott termékeknek jelentős szerepük legyen a piacon.
A mezőgazdaság fejlesztése esetében preferálandó az ültetvényes gyümölcstermesztés
hangsúlyozása valamint erdők területének gondozása és megőrzése illetve azok további
bővítése.
A településen értékelhető iparfejlesztés nem várható. helyi kézműves hagyományokra épülő
kisipari tevékenység megteremtése, életben tartása
A településvezetésnek fontos feladata az általános gazdasági működési környezet javítása:
hiányzó infrastrukturális elemek megvalósításával, meglévők minőségi fejlesztésével
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1.2. részcél: A Turisztikai fejlesztések és a kapcsolódó szolgáltatások (szuprastruktúra)
fejlesztése
A település kulturális értékei, az egyházi és települési kultúrtörténeti emlékei, a kulturális
hagyományaira valamint kiemelten a Vajai tóra alapozott turizmus multiplikátor hatása révén
a turizmust kiszolgáló ágazatok (pl. kézművesség, szálláshely és vendéglátás) megjelenését is
eredményezhetik.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztéseket integráltan, térségi alapon zajló turisztikai
szervezetrendszer fejlesztése révén szükséges megvalósítani. Kántorjánosi Község számára
partnerként Vaja Városa kínálkozik, kiemelten a Vajai tóval kapcsolatos turisztikai
fejlesztésekkel kapcsolatban.
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.

1.3. részcél: Önkormányzati kezdeményezések szélesítése a foglalkoztatás növelésére, a
szegénység felszámolására, az értékteremtő közmunka, a gazdaságfejlesztés támogatása
„soft” programokkal
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.
A településvezetésnek fontos célkitűzése kell, hogy legyen integrált foglalkoztatási projektek
indítása, közmunka plusz program indítása (közmunkából a szociális szövetkezetig).
Törekednie kell a tehetséggondozásra valamint a helyi oktatás, szakképzés helyi igények
szerinti rugalmas fejlesztésére.
Kiemelt terület kell, hogy legyen a belső fogyasztás ösztönzése, irányítása.
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3.2.1.2. Az ÁTFOGÓ CÉL 2.: „A természeti és az épített környezet állapotnak megőrzése,
javítása” átfogó cél részcéljai és beavatkozásai
Kántorjánosi Község épített és természeti környezettel kapcsolatos célkitűzéseit a ÁTFOGÓ
CÉL 2.: „A természeti és az épített környezet állapotnak megőrzése, javítása” átfogó cél rögzíti,
melyhez az alábbi részcélok kerültek rögzítésre:
 Minőségi lakókörnyezet megteremtése (2.1. részcél)
 A környezet védelme (2.2. részcél)
 Külterületi fejlesztések és tájhasználat optimalizálása, koncentrált terület-felhasználás (2.3.
részcél)
 Megújuló energiaforrások részarányának növelése és energiahatékony építés (2.4. részcél)

2.1. részcél: Minőségi lakókörnyezet megteremtése
A település egyik értéke a sajátos településszerkezete. Ehhez kapcsolódtak hozzá az újabb
települési területek. A szabályozási terv keretében törekedni kell a még megmaradt
hagyományos utcaszerkezet, telekszerkezet fenntartására, a beépítési módok
meghatározásánál pedig a hagyományos, falusias környezet kialakíthatósága mellett
biztosítani kell az épületek szakszerű cseréje során a szükséges mértékű modernizációt is.
A meglévő közparkok rekreációs célú bővítése és programokkal való megtöltése hozzájárul az
egészséges életmód és a hasznos szabadidő eltöltéséhez.
A lakhatási költségek csökkentésének egyik útja a közüzemek működési hatékonyságának
javítása által a fajlagos közüzemi díjak csökkentése, a másik a lakások energiahatékony
felújításának támogatása.
A testi és lelki egészség alapja a sport és a rekreáció. Az ehhez kapcsolódó feltételek mind
szélesebb körű biztosítása nemcsak az életminőség javításához, de a közösségi összetartozás
és identitástudat növekedéséhez is hozzájárul. Cél a közterületek környezettudatos és
fenntartható fejlesztése, zöldfelületi rendszer minőségi fejlesztése, sport- és rekreációs
területek fejlesztése, számuk növelése.
A település közlekedési kapcsolatainak javítása, a településen belüli közlekedés minőségi
fejlesztése, a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, a szükséges parkolók kialakítása is
jelen részcél feladatai között található meg.
A településüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztések (közműhálózat [víz-, gáz-, szennyvíz,
villamos energia hálózatok], vízrendezés és egyéb kapcsolódó fejlesztések is jelen részcél
feladatai között találhatók meg.
A levegőtisztaság védelme, zajvédelem, hulladékkezelés csapadékvíz elvezetés, kezelés
biztosítása és fejlesztése szintén fontos elemei jelen részcélnak.
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2.2. részcél: A környezet védelme
A község fejlődése számára nélkülözhetetlen, hogy a viszonylag érintetlen, természetközeli
állapotokat sikerülne fenntartani, és továbbjavítani. A védett táji környezetre alapozott
ökoturizmus és természetjáró turizmus az idegenforgalom megerősödését jelentené. Ezáltal
javulna a természeti állapot, felértékelődne a természeti környezet. A környezet állapotának
rohamos romlása miatt napjainkra a környezetvédelem társadalmi ügy lett szerte a világon és
kiemelt figyelmet kap különösen a gazdaságilag fejlettebb országok körében. A terület az
országos ökológiai hálózat övezetébe tartozik.
Kántorjánosi Község lakosságának egészségi állapota nem kielégítő. Ehhez hozzájárul a
belterületi zöldfelületek alacsony területe és azok területi kapcsolatának hiánya. A
zöldterületek hálózatba történő fejlesztése elengedhetetlen feladat, hiszen egyrészt javítja a
településképet, ugyanakkor hozzájárul a klíma és ezzel a helyi lakosság egészségi és pszichés
állapotának javulásához. Fontos feladat a prevenció és a tájékoztatás erősítése több
vonatkozásban, mint pl. a környezetvédelem vagy például a veszélyes anyagok
átmenőszállítása kapcsán. A klímaváltozással kapcsolatos személetformálás és a helyi
klímastratégiák kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők
klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek következtében javul a klímaadaptációs
intézkedések végrehajtásának hatékonysága.
A környezet védelme így a zöldfelületek fejlesztésével (mikroklimatikus hatások biztosítása), a
víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmének erősítésével, a sziluett védelme,
kilátásvédelem megvalósításával tervezett.
A következő évtizedekben kiemelt figyelmet kell fordítani a klímaváltozás globális és lokális
hatásaira, adaptációs és mitigációs stratégiákat kell alkotni. A klímaváltozás és egyéb globális
környezeti problémák fokozódó környezettudatosságra kell ösztönözzék a társadalmakat.
A környezeti állapot minőségi javítására, a természetvédelem szempontjainak figyelembe
vételére lenne szüksége a községnek. A települési hulladékok környezetkímélő lerakásának
megoldatlansága súlyos környezeti gondokhoz vezethet, melynek megoldása az illegális
hulladék lerakóhelyek felszámolása, vagy a korábbi lerakóhely rekultivációja.
Az önkormányzati környezetpolitika elmaradott, nincsenek települési környezetvédelmi
programok és átgondolt környezeti tervezés. Az e feladatokra szervezhető humán erőforrás
gyenge. Ebből adódóan a település Polgármesteri Hivatalának környezetvédelmi
tudatosságának és feladatmegoldó képességének kiemelt fejlesztésére lenne szükség. A helyi
környezetvédelmi problémák feltárása, szakszerű értékelése, a megoldások főbb
alternatíváinak elemzése, szakszerű települési környezetvédelmi program készítése felkészült
szakembereket igényel.
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2.3. részcél: Külterületi fejlesztések és tájhasználat optimalizálása, koncentrált terület –
felhasználás
Biztosítani kell az európai (és egyben nemzeti) ökológiai hálózat folytonosságát annak
érdekében, hogy a biológiai és tájképi sokféleség, továbbá az ökológiai rendszerek
működőképessége fenntartható legyen. Teljes értékűvé Kántorjánosi zöldfelületi rendszere
akkor válik, ha a belterületi zöldfelületek és a meglévő ökológiai hálózat tömbszerűen és
szigetszerűen elhelyezkedő elemei az ökológiai folyosókon és zöldfolyosókon keresztül
összekapcsolásra kerülnek.
Természeti értékekben gazdag területeken, tájképileg védendő területeken a területhasználat
tervezésekor, épületek, építmények elhelyezésekor a természeti értékek védelmének, a
tájkarakter megőrzésének elsőbbséget kell biztosítani. A rendezési tervekben le kell határolni
tájképvédelmi vagy látványvédelmi területeket, és védelmüket biztosító előírásokat,
rendezési és intézkedési feladatokat meg kell határozni. Energiatakarékos területfelhasználás
során a kompakt település elvének érvényesítése elengedhetetlen. Az önkormányzati
ingatlan-stratégia erősítésével az energiatakarékos területfelhasználás szempontjait az
önkormányzat hatékonyabban érvényesítheti.
Az utak mentén kialakított zöldfelületek kedvezőbbé teszik a mikroklimatikus
komfortviszonyokat. Cserjék, fák ültetésével jelentős zajcsökkentő hatás érhető el, különösen
a legkellemetlenebb magas hangok frekvenciatartományában.
Az egészséges tájszerkezet megteremtése érdekében a településrendezés során a település
külterületén az alábbi célok elérésére kell törekedni:

A természeti állapot stabilizálása illetve javítása.

A védett természeti területek határában a természetvédelmi érdekeket szem előtt tartó
területhasználatok, gazdálkodási formák lőnyben részesítése.

A mezőgazdasági üzemek megfelelő lehatárolása.

A roncsolt felületek rekultivációja

A hagyományos tájszerkezet megőrzése

A hálózati elemek (utak, csatornák) zöldfolyosó szerepének erősítése.

2.4. részcél: Megújuló energiaforrások részarányának növelése és energia hatékony
építés
A stratégiai cél keretében a közszolgáltatást nyújtó intézmények energiahatékonyságának
fokozása, épületgépészeti rendszerének energetikai célú korszerűsítése, a megújuló
energiaforrások részarányának növelése jelenik meg. Az uniós célok és elvárások, s ezzel
összefüggésben a rendelkezésre álló források, és a környezet állapotával szemben erősödő
általános társadalmi elvárások az energiagazdálkodást a fejlesztések fókuszába állítják. Az
erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, a fenntarthatóság szempontjai, az energiafüggőség
csökkentésére való törekvés érdekében Kántorjánosi tovább kívánja növelni az
energiafelhasználásán belül a megújuló energia részarányát. A megújuló energiaforrásokból
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származó villamosenergia-termelés elősegítése európai uniós és országos szinten is kiemelt
jelentőséggel bír. Ezt támasztja alá, hogy Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási
Cselekvési Tervében 2020-ra 14,65%-os megújuló energia részarány elérését vállalta a teljes
bruttó végső energiafelhasználáson belül.
Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében korábbi évekre zömmel a tűzifa felhasználás volt
jellemző, valamint a Tiszalöki Vízerőmű, mint megújuló energiaforrást felhasználók voltak a
jellemzőek.
A napsütéses órák magas száma és besugárzott napenergia mennyisége napelemes és
napkollektoros rendszerek telepítéséhez jó adottságot biztosít.
Elsődlegesen a napenergia és a geotermikus energia hasznosításának szélesebb körű igénybe
vétele eredményezhet megtakarítást. Kiemelten a nyári hűtés energia igényének kielégítésére
hasznosítható napelemek terjesztésével. A föld energiája is, mint megújuló energiahordozó
hasznosításra alkalmas.
A fejlesztésekkel meg kell oldani a középületek külső határoló szerkezeteinek hőszigetelését,
árnyékolását, épületgépészeti és világítási rendszerük korszerűsítését. A tervezett
intézkedések megvalósítása során szem előtt kell tartani a klímaváltozással járó káros
jelenségek következményeinek minimalizálását, továbbá támogatni szükséges települési
szilárd hulladék minél nagyobb arányú újrahasznosítását, illetve energetikai célú
felhasználását célzó beruházásokat.
Az energiahatékonyság szempontjait az egyes építkezések esetében is figyelembe kell venni.
Ezen a területen az önkormányzati beruházásoknak példamutató gyakorlatot kell kialakítani.
Törekedni kell a megújuló energiák hasznosítására az új beruházásoknál, illetve a meglévő
épületek energiahatékony átalakítására (pl. utólagos hőszigetelés).
Energiahatékony építés célkitűzés a meglévő épületállomány energiatakarékos
rekonstrukcióját, az alacsony energiafogyasztású és passzív házak építésének ösztönzését
célozza.
Az energiafogyasztást tudatosan lehet és kell is befolyásolni. A klímaváltozás fő okozóiként
számon tartott ipari nagyvállalatok mellett az egyének szerepe is éppen olyan fontos. A
szemléletformálás, azaz az emberek gondolkodásmódjának, viselkedésének, mindennapi
szokásainak megváltoztatása az első számú eszköz arra, hogy a fenntartható fejlődés
szempontjaival azonosulni tudó, tudatos felhasználói társadalom jöhessen létre. Annak
érdekében, hogy a jövő nemzedéke számára a fenntarthatóság társadalmi norma legyen,
szükséges átfogó szemléletformáló programok végrehajtása, melyeket a társadalom együttes
feladataként kell kezelni.
Energia- és klímatudatossági szemléletformáló tevékenységek fokozott megvalósítása
szükséges.
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3.2.1.3. Az ÁTFOGÓ CÉL 3.: „A társadalmi megújulást, életminőség javítását, a társadalmi
különbségek csökkentését célzó beavatkozások megvalósítása” átfogó cél részcéljai és
beavatkozásai
Kántorjánosi Község társadalmi célkitűzéseit az „ÁTFOGÓ CÉL 3.: „A társadalmi megújulást,
életminőség javítását, a társadalmi különbségek csökkentését célzó beavatkozások
megvalósítása” átfogó cél rögzíti, melyhez az alábbi részcélok kerültek rögzítésre:
 Szolidáris és befogadó társadalom (3.1. részcél)
 Egészséges társadalom (3.2. részcél)
 Kulturált és képzett társadalom (3.3. részcél)

3.1. részcél: Szolidáris és befogadó társadalom
Cél az alacsony státuszú, telepszerű lakhatási körülmények között élő marginalizált csoportok
mobilizációjának és lakhatási körülményeinek javítása. A szegregátumok és leszakadással
veszélyeztetett településrészek esetében a lakhatási körülményeket javítani kell, a lakások
felújításával és a komfortfokozatuk emelésével. Az érintett településrészek közszolgáltatási,
gazdasági-, és egyéb funkciókkal való ellátottságát emelő infrastrukturális fejlesztések
szükségesek (épületek, utak, járdák, zöldfelületek stb. építése, felújítása). A társadalmilag
leromlott területek esetében kiemelten fontos az érintett, zömében roma lakosság szociális
kohéziójának az erősítése. Ezt a közösségformálást erősítő terek, létesítmények és kulturális
intézmények fejlesztése szolgálja. Fontos, hogy komplex programok szükségesek, melyek
infrastrukturális és soft elemeket ötvöző fejlesztéseket foglalnak magukba, egymás hatását
erősítve járulnak hozzá a lakosság szegregálódása és a településrészek leszakadásának az
enyhítéséhez.
A társadalmi integráció és a rehabilitáció egyik kulcskérdése, hogy a hátrányos helyzetű és a
megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci esélyeit javítani kell egy magasabb
képzettségi szint vagy egy keresettebb szakma megszerzésével.
A cél eléréséhez olyan eszköz nyújthat segítséget, mint pl. a népi kézművesség értékeinek
terjesztése, mely egyszerre gazdasági és kulturális tevékenység, közösségformáló módszer és
lehetőség, személyiségformáló, identitásalakító erő. A helyi lakosság identitásának növelése
hosszú távon a civil szféra erősödését eredményezheti, amely jótékony hatással lehet a helyi
gazdaság versenyképességére. A civil szervezeteknek törekedniük kell a civil társadalom
fejlődésére, szerepet kell vállalni a helyi közösségek megerősítésében, az ehhez
elengedhetetlenül szükséges emberi kapcsolatok kialakításában; közösségfejlesztéssel,
közösségi munkával erősíteni kell a társadalmi kohéziót, a helyi identitást; közre kell
működniük a helyi kulturális és természeti örökség közös gondozásában, a hagyományok
ápolásában, a helyi tudás megőrzésében és átörökítésében. Ezeken túl aktívan rész kell, hogy
vegyenek környezetük fejlesztési elképzeléseinek kialakításában is.
A település fesztivál programja a Kántori Jánoskodás, mellyel elérhető a társadalmi kohézió
erősítése, szélesítése.
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Szegregációval veszélyeztetett területek, a hátrányos helyzetű lakossága tekintetében cél,
hogy ezeknek a területeknek az elszigetelődését megállítsa Kántorjánosi. Szociális
rehabilitációval összekapcsolt komplex programok kidolgozása szükséges, melyek
infrastrukturális felzárkóztatáson és a lakókörnyezet, épületállomány megújításán túl kezelik
a meglévő társadalmi problémákat (alacsony végzettségűek és jövedelműek magas aránya,
kedvezőtlen egészségügyi helyzet), szociális biztonságot teremtenek és javítják az
életminőséget.
Nagyon fontos a képzett fiatalok helyben tartása. Ehhez a munkahelyen kívül, megfelelő lakás,
szabadidős sportolási és szórakozási lehetőség, közösségi életre, találkozásokra alkalmas
terek, jó közösségi közlekedés és jó gyermekintézmények szükségesek.
A cigányság problémavilága ténylegesen egy napon összetett tényezőegyüttes és feladatkör,
amely sokrétű beavatkozást és tervezést ró továbbra is mind országos szinten, mind
Kántorjánosi esetében a döntéshozókra. A cigány népességet nagy általánosságban az
alacsony életszínvonal jellemzi, mely egy újabb problémakört jelent. Ez legjobban annak
köszönhető, hogy a cigányságon belül alacsonyabb a képzettségi szint, ezért csak az
alacsonyabban jövedelmező munkakörben tudnak elhelyezkedni. Jellemző még a
cigányságnak erre a halmozottan hátrányos falusi rétegére, hogy lakókörülményei tragikusan
rosszak, ami higiénés, egészségügyi és életviteli tünetekben is megmutatkozik.
Fontos lenne minden településen megtalálni azokat a személyeket, kialakítani azt a csoportot,
aki/akik vállalják a cigányság képviseletét, akinek/akiknek van tekintélye, bizalma a cigányság
körében, aki – akár hivatalosan is, fizetés ellenében – foglalkozna a problémákkal,
érdekképviselettel. Lehetőség szerint mindenhol létre kellene hozni a kisebbségi
önkormányzatokat és támogatni a civil kezdeményezéseket.

3.2. részcél: Egészséges társadalom
A lakosság egészségi állapota alapvetően befolyásolja a humán erőforrások minőségét.
Kántorjánosi elöregedő társadalmi szerkezettel jellemezhető, és a jelenlegi demográfiai
tendenciák alapján a jövőben egyre nagyobb szerep hárul majd az egészségügyi
ellátórendszerre.
Kiemelten fontos terület ezen kívül a fiatalkorúak bűnmegelőzéséhez, valamint a hátrányos
helyzetű csoportok védelméhez kapcsolódóan a prevenció és a családvédelem erősítése,
szorosan kapcsolódva az egyházi és közösségi kezdeményezésekhez.
Cél a hatékony egészségügyi rendszerek, prevenció és rehabilitáció szélesítése; a prevenció és
egészségmegőrző programok, szemléletformálási akciók fenntartása az egészségügyi szféra és
civil szervezetek bevonásával. Kiemelten fontos a demográfiai folyamatok miatti idősek
mellett a perifériára szorultak ellátásának, re-integrálásának segítése.
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3.3. részcél: Kulturált és képzett társadalom
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. A településen
elérhetőek az alapfokú művészeti és középfokú képzések is alapítványi jellegű illetve NYÍRSÉGHÍD Oktatási Centrum Közhasznú Nonprofit Kft., mint fenntartók által.
A jövőkihívása, hogy a különböző feltételeknek és igényeknek megfelelően minden korosztály
megtalálja a számára megfelelőmódot kulturális életének kiteljesítésére. Az önkormányzat
feladata, hogy ezeket az alternatívákat biztosítsa úgy, hogy vagy saját maga valósítja meg, vagy
pl. civil szervezetekkel együttműködve, azoknak segédkezet nyújtva hívja életre azokat.
A gazdasági szerkezetváltás, a tudás alapú társadalom teremtette igények folyamatos
megújulásra késztetik a humán szféra szereplőit. A lakosság képzettségi szerkezetének
gazdasági igényekhez igazítása Kántorjánosi versenyképességének egyik alappillére. A gyorsan
változó gazdasági igényekhez igazodás az intézményrendszer minden elemére hatással van: a
korai fejlesztési feladatoktól az általános- és középiskolai képzés készség- és
képességfejlesztésén át a szakképzésig, az élethosszig tartó tanulásig.
A gazdaságfejlesztő fejlesztések humán erőforrás oldalát a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő, minőségi képzés (közoktatás, szakképzés, valamint térítéses képzés) és a kutatás
teremti meg. Ennek elengedhetetlen részét képezi az oktatásban résztvevők, a lakosság és
elsősorban a fiatalok szemléletváltozása, az innováció társadalmi elterjesztése, valamint az ezt
szolgáló infrastruktúra fejlesztése.

3.2.2. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata
A településnek rendelkeznie kell egy olyan hosszú távú jövőképpel, amely egy tudatos
értékválasztást tükröz, illetve kijelöli azt a célállapotot, amelyet 2030-ra akar elérni. A jövőkép
egy olyan vízió, amely a helyzet meghatározásból származó megállapításon alapul. Az átfogó
célok a település középtávú, vagyis 5-7 éves fejlesztéspolitikai céljait rögzítik. A jövőkép
elérése érdekében kerülnek meghatározásra az átfogó célok, vagyis a jövőkép teljesülésének
előfeltételei. Azokat a középtávon realizálandó fókuszpontokat rögzítik, amely a fejlesztés
súlypontjai lesznek. Esetünkben a célállapot az átfogó célok esetében 2020. év. A
településfejlesztési koncepció feladata továbbá részcélok kijelölése, amelyek már főbb
fejlesztési területi illetve ágazati irányai lesznek a település fejlesztésének. A célrendszer belső
koherenciáját az alábbi ábrák szemléltetik.

30
ART Vital Kft.

Kántorjánosi Község Településrendezési Tervéhez
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
1. táblázat: Kántorjánosi Község Településfejlesztési koncepciójának átfogó céljainak és részcéljainak kapcsolata

1. ÁTFOGÓ
CÉL:
Kántorjánosi
Község
gazdaságának
stabilizálása és
megerősítése

2. ÁTFOGÓ
CÉL: A
természet és
az épített
környezet
megőrzése,
javítása

3. ÁTFOGÓ CÉL: A
társadalmi
megújulást,
életminőség
javítását, a
társadalmi
különbségek
csökkentését célzó
beavatkozások
megvalósítása

1.1. Korszerű, hatékony ipar (jellemzően a
mezőgazdaság / élelmiszergazdaság terén
mezőgazdasági feldolgozó ipar) és a több lábon
álló (diverzifikált) gazdaság
1.2. Turisztikai fejlesztések és a kapcsolódó
szolgáltatások (szuprastruktúra) fejlesztése
1.3. Önkormányzati kezdeményezések szélesítése a
foglalkoztatottság növelésére, a szegénység
felszámolására, az értékteremtő közmunka, a
gazdaságfejlesztés
támogatása
"soft"
programokkal
3.1. Minőségi lakókörnyezet megteremtése
3.2. A környezet védelme
3.3. Külterületi
fejlesztések
és
tájhasználat
optimalizálása, koncentrált terület-felhasználás
3.4. Megújuló
energiaforrások
részarányának
növelése és energiahatékony építés
4.1. Szolidáris és befogadó társadalom
4.2. Egészséges társadalom
4.3. Kulturált és képzett társadalom
Forrás: saját szerkesztés

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
gyenge vagy nincs kapcsolat

3.2.3. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre
Kántorjánosi Község a módszertani ajánlások figyelembevételével nem osztható fel
településrészekre.
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3.3. A célrendszer illeszkedése az Európai Uniós, a hazai és a megyei fejlesztési célokhoz
3.3.1. EU 2020 stratégia
A jövőbeni kohéziós politika célul tűzi ki az integrált településpolitika ösztönzését, amely
elősegíti a fenntartható településfejlesztést. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai
Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált stratégiákat kell támogatnia a fenntartható
településfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a térségeket érintő gazdasági, környezeti,
éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák kezelését. Az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az egyes alapok célkitűzéseihez,
többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő hozzájárulás érdekében
minden egyes európai strukturális és beruházási alap tematikus célkitűzéseinek és
Kántorjánosi Község Településfejlesztési Koncepciójának célrendszerét az alábbi táblázat
mutatja be:
2. táblázat: A településfejlesztési koncepció célrendszerének és az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek kapcsolata
1. ÁTFOGÓ
2. ÁTFOGÓ
3. ÁTFOGÓ CÉL
CÉL
CÉL

1. Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése
2. Információs és kommunikációs technológiákhoz való
hozzáférés és ezek minőségének fejlesztése
3. Kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati
szektor versenyképességének fejlesztése, vízkultúrák
támogatása
4. Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való
átállás elősegítése minden ágazatban
5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése és
kockázat-megelőzés és –kezelés
6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése
7. A fenntartható közlekedés fejlesztése és a kulcs hálózati
infrastruktúrák szűk keresztmetszeteinek feloldása
8. A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának
támogatása
9. A társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni
harc
10. Befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig
tartó tanulásba
11. Intézményi kapacitások fejlesztése és hatékony
közigazgatás
Forrás: saját szerkesztés

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
gyenge vagy nincs kapcsolat
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3.3.2 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az OFTK a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-2020 között megvalósítandó
stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepcióban foglaltak szerint Magyarország 2030-ban
Kelet - Közép Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának
biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő
versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött
közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal. Ennek érdekében az OFTK négy
hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 13, az átfogó célokénál egyenként
jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi specifikus célt fogalmaz meg. A településfejlesztési
koncepciójában megfogalmazott célrendszer illeszkedését az OFTK átfogó célkitűzésekhez a
következő oldalon található táblázat foglalja össze:
3. táblázat: A Településfejlesztési koncepció célrendszerének és az OFTK célkitűzéseinek kapcsolata

Területi

Szakpolitikai

1. ÁTFOGÓ
CÉL
Versenyképes, innovatív gazdaság
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom,
egészség- és sportgazdaság
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és
ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése
Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek,
K+F+I
Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó
társadalom
Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, környezetünk védelme
Az ország makro-regionális szerepének erősítése
A többközpontú térszerkezetet biztosító
városhálózat
A vidéki térségek népességeltartó erejének
növelése
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
Területi különbségek csökkentése, térségi
felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás
biztosítása
Forrás: saját szerkesztés

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
gyenge vagy nincs kapcsolat
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2. ÁTFOGÓ
CÉL

3. ÁTFOGÓ
CÉL
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3.3.3 Szabolcs – Szatmár – Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója három
átfogó és 4 tematikus, illetve 3 területi stratégiai célt jelölt ki. Az átfogó célok ötvözik a megye
legfontosabb gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, ökológiai kihívásokra adott válaszait.
Az aktív megye – Értékteremtő közfoglalkoztatás és az aktivitás növelése: Az aktív megye
átfogó cél a foglalkoztatási, munkaerő piaci kérdéseket és a munkahelyteremtéssel
kapcsolatos gazdaságfejlesztési célokat integrálja.
A szolidáris megye – A szegénység felszámolása és a leszakadó térségek felzárkóztatása: A
szolidáris megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legégetőbb társadalmi, szociális problémáira
és a tartós leszakadással veszélyeztetett térségek felemelésére fogalmazza meg a
legfontosabb fejlesztési stratégiákat.
A vonzó megye – Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet
megteremtése: A vonzó megye azokat a fejlesztéspolitikai irányokat jelöli ki, amelyek egy
ideális és fenntartható ökológia állapotot megtartása mellett egy befektető- és
vállalkozásbarát üzleti környezetet hoznak létre, a helyi közösségek életminőségét javítják és
az ide érkező turisták igényeit, szükségleteit is kielégítik.
A Kántorjánosi Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott részcélok illeszkedését
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciójának stratégiai céljaihoz az alábbi
táblázat mutatja be.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Településfejlesztési
Koncepció stratégiai céljai
1. Versenyképes élelmiszergazdaság: Az agrárgazdaság
erősítése fókuszált módon
2. Zöld megye: Zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás,
a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
3. Proaktív megye: A megyei szintű gazdasági, társadalmi
önszerveződés feltételeinek kialakítása
4. Képzett megye: Rugalmas szakképzési, felsőoktatás és
innovációs környezet kialakítása
5. Fejlett centrum: A nyíregyházi agglomerációnak mint
gazdasági, foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális
centrumnak a fejlesztése
6. Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok:
A megyei gazdasági decentrumainak és járásközpontjainak
funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése
7. Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák: A megye külső
perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek
integrált fejlesztése
Forrás: saját szerkesztés
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Koncepció kapcsolódó átfogó céljai
1. ÁTFOGÓ CÉL
2. ÁTFOGÓ CÉL
1. ÁTFOGÓ CÉL
3. ÁTFOGÓ CÉL
-

-

1. ÁTFOGÓ CÉL
2. ÁTFOGÓ CÉL

4. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
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4.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi,
gazdasági és környezeti adatok meghatározása
A településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti
adatokat a kijelölt átfogó és részcélok mentén lehet kijelölni. Az adatok körének kijelölésekor
elsődleges szempont, hogy ezen adatokkal a kívánt változások mérhetőek legyenek.
4. táblázat: Tervezett indikátorok meghatározása

Indikátor neve

A települési gazdaság
teljesítménye
Vállalkozások száma
Vállalkozások által
aktivált beruházások
volumene
Vállalkozói szerkezet
Újonnan betelepült
vállalkozások száma
Vállalkozások
jövedelmezősége
A település
kereskedelmi
szolgáltatásai
A településen élők
munkajövedelme
Munkanélküliségi ráta

Foglalkoztatottsági ráta

Aktivitási ráta
Vendégéjszakák száma

Lakónépesség száma
A település
korszerkezete
Vándorlási egyenleg
Születések száma

Indikátor definíciója

Mértékegység

Gazdasági fejlődés indikátorai
Működő gazdasági szervezetek és
millió Ft
egyéni vállalkozók éves nettó
árbevétele (cél: növekedés)
Működő vállalkozások száma
db

Forrás

Adatgyűjtés
gyakorisága

NAV

Éves

KSH

Éves

millió Ft

NAV

Éves

A helyi vállalkozások megoszlása a
foglalkoztatotti létszám alapján
A településre újonnan betelepült
vállalkozások száma
Iparűzési Adó növekedésének
vizsgálata
Kiskereskedelmi egységek száma

fő

KSH

Éves

db

Éves

db

Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal
KSH

A foglalkoztatottak éves
munkajövedelme
A munkanélküliek aránya a
gazdaságilag aktív népességhez
viszonyítva
A foglalkoztatottak aránya a
gazdaságilag aktív népességhez
viszonyítva

millió Ft

NAV

Éves

%

KSH

Éves

%

TEIR

Éves

KSH

évente

KSH

Éves

KSH
KSH

évente
évente

KSH

évente

KSH

évente

Ft

Az aktív korú népesség aránya a
%
teljes lakónépességen belül
Kereskedelmi és
vendég-éjszaka
magánszálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma (cél:
növekedés)
Társadalom fejlődés indikátorok
A településen élők száma
fő
0-14 éves és a 60 év fölött korosztály %
aránya a népességen belül, öregedési
index értékelése
A településre el és a településre
%
beköltözők arányának vizsgálata
Élve születések számának vizsgálata a fő
lakónépességen belül

36
ART Vital Kft.

Éves
Éves

Kántorjánosi Község Településrendezési Tervéhez
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Indikátor neve
A települési lakosság
jövedelme
Aktív kereső nélküli
háztartások száma
A társadalom
elszegényedése
Szegregátumok,
szegregációval
veszélyeztetett
területek
népességszáma
Társadalmi
önszerveződés
fejlődése
Rehabilitált terület
nagysága
Barnamezős területek
funkcióváltása
A település
funkcióbővülése
Rehabilitált
lakásállomány nagysága
Megújuló energiák
felhasználásának
növekedése
Energia megtakarítás
mértéke a
közintézmények
működtetésében
Kerékpárutak hossza
Zöldfelületek
nagyságának
növekedése
Lakossági elégedettség
javulása
Kulturális rendezvények
résztvevőinek száma

Indikátor definíciója

Mértékegység

Forrás

Adatgyűjtés
gyakorisága
Évente

Átlagkereset vizsgálata

Ft

NAV

Az aktív kereső nélküli, aktív korú
taggal rendelkező háztartások száma
segélyezettek száma és megoszlása
az egyes segélyezési típus alapján
A szegregált körülmények között élők
száma

db

KSH
Népszámlálás
Szociális iroda

10 évenként

fő

Polgármesteri
Hivatal

Éves

Civil szervezetek száma

db

Polgármesteri
Hivatal

Éves

Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal

Éves

Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal

Éves

%

Polgármesteri
Hivatal

Éves

%

Települési környezet
Beruházással érintett terület
m2
nagysága
Hasznosított funkcióvesztett
épületek, barnamezős területek
nagysága
Új közszolgáltatások száma
db

Évente

Éves

A felújítással, energetikai
korszerűsítéssel érintett lakások
aránya a lakótelepeken
Megújuló energiák használatának
aránya a település teljes energia
felhasználásán belül
A közintézmények
energiafogyasztásának csökkenése

%

%

Polgármesteri
Hivatal

Éves

Bel- és külterületén lévő
kerékpárutak hossza
Zöldfelületek aránya a települési
területekhez viszonyítva

km

Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal

Éves

Primer felmérés keretében évente
kérdőíves felmérés elvégzése a
lakosság körében
Színházi előadások látogatóinak
száma + kulturális és
ismeretterjesztő rendezvények
résztvevőinek száma (cél: növekedés)

%

Polgármesteri
Hivatal,

Éves

fő

Polgármesteri
Hivatal,

Éves
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Éves
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4.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő
elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti
változtatásokra

Terület-felhasználást érintő beavatkozások:
- Kereskedelmi szolgáltató terület kialakítása a település déli részén – a Nyírderzs felé vezető
út mentén
 Falusias lakóterületből kereskedelmi szolgáltató terület: 0,93 ha
Struktúra terv - kivágat

(Forrás: Saját szerkesztés)

Infrastrukturális változások:
- Tervezett kerékpárút
 A településközpont és a közigazgatási terület közötti szakaszon, a Vaja – felé vezető út
mentén: 5,34 km
- Belterületi kiszolgáló út (Nyírgyulaj felé)
 A település dél-nyugati részén, Nyírgyulaj felé: 3,70 km
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Struktúra terv

(Forrás: Saját szerkesztés)
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4.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az
örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére
A kulturális örökség védelmét a 2001. évi LXIV. törvény szabályozza. A törvény hatálya a
régészeti örökségre, műemléki értékekre, kulturális javakra terjed ki. A művi értékeket is
magába foglaló fejlesztések szabályozási kereteinek meghatározásánál, elsődleges szempont
kell, legyen az adott érték védelme mellett a hasznosítására irányuló infrastrukturális
beruházás szigorú kereteinek rögzítése egyedi jelleggel. Továbbá a közvetlen környezet
illeszkedési elvét is, különös tekintettel lakó és gazdasági területek határvonalánál. A helyi
építési szabályzatban a feltétel rendszerét ki kell dolgozni, figyelembe véve a
fenntarthatóságot.
Kántorjánosi közigazgatási határában található régészeti lelőhelyek:
azonosító

lelőhely
szám

33146

1

36234

2

34806

3

34808

4

34809

5

34810

6

34829

8

34830

9

név

leírás

Mányi-dűlő

HRSZ

Helyszíni szemle során neolit 0147/1, 0147/2, 1417,
településre utaló leletek kerültek 1419, 1420, 1421, 1422,
felszínre.
1424, 1425, 1426, 1427,
1429, 1430, 1431, 1432,
1434, 1435, 0187, 1438/1,
1440, 1441, 1442, 1443,
1445, 1446
Emmamajor
Helyszíni szemle során római 0277/3, 0277/8, 0275/9
kori-szarmata
település
maradványait figyelték meg.
Prókátor tagtól ÉNY-ra 1993-ban a Jósa András Múzeum 0150
régészei
által
végzett
terepbejárás
során
őskori
településre
utaló
leleteket
gyűjtöttek.
Prókátor tagtól É-ra
1993-ban a Jósa András Múzeum 0150
régészei
által
végzett
terepbejárás
során
őskoribronzkori településre utaló
leleteket gyűjtöttek.
Prókátor tagtól ÉÉK-re 1993-ban a Jósa András Múzeum 0149, 0150, 0148/3
régészei
által
végzett
terepbejárás során Árpád-kori
településre
utaló
leleteket
gyűjtöttek.
Hetei- tag
1993-ban a Jósa András Múzeum 0146/7, 0182, 0146/6
régészei
által
végzett
terepbejárás során őskori, Árpádkori településre utaló leleteket
gyűjtöttek.
Péteri- tag
1993-ban a Jósa András Múzeum 0194/1, 0194/2
régészei
által
végzett
terepbejárás
során
őskori
településre
utaló
leleteket
gyűjtöttek.
Péteri tag II.
1993-ban a Jósa András Múzeum 0194/2, 0194/1
régészei
által
végzett
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1423,
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1433,
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34831

10

Urbárista

34832

11

Urbárista II.

34834

13

Homoki-dűlő I- II.

34835

14

Homoki-dűlő III.

34836

15

Emmamajor

34837

16

Emmamajor II.

34938

17

Hosszú-hegyi dűlő

45476

18

Pénzverem

45483

19

Nagyrét-dűlő

terepbejárás során középkori
településre
utaló
leleteket
gyűjtöttek.
1993-ban a Jósa András Múzeum
régészei
által
végzett
terepbejárás
során
késő
középkori településre utaló
leleteket gyűjtöttek.
1993-ban a Jósa András Múzeum
régészei
által
végzett
terepbejárás során ismeretlen
korú településre utaló leleteket
gyűjtöttek.
1993-ban a Jósa András Múzeum
régészei
által
végzett
terepbejárás során neolit, kelta,
császárkori,
középkori
településre
utaló
leleteket
gyűjtöttek. Az M3 autópálya
építését megelőzően a Magyar
Nemzeti Múzeum régészei tárták
fel a lelőhelyet, amikor neolit,
rézkori, császárkori település
maradványai kerültek felszínre.
1993-ban a Jósa András Múzeum
régészei
által
végzett
terepbejárás
során
rézkori,
bronzkori, császárkori, Árpádkori településre utaló leleteket
gyűjtöttek.
1993-ban a Jósa András Múzeum
régészei
által
végzett
terepbejárás
során
őskori
településre
utaló
leleteket
gyűjtöttek.
1993-ban a Jósa András Múzeum
régészei
által
végzett
terepbejárás során Árpád-kori
településre
utaló
leleteket
gyűjtöttek.
1993-ban a Jósa András Múzeum
régészei
által
végzett
terepbejárás során ismeretlen
korú településre utaló leleteket
gyűjtöttek.
1949-ben egy bronzkori urnát
találtak a lelőhelyen, 1993-ban a
Jósa András Múzeum régészei
által végzett terepbejárás során
bronzkori leleteket gyűjtöttek.
1931-ben a III. számú főfolyás
mélyítésekor egy bronzkori
edényt találtak.
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0231/1

0231/1, 0233/2, 0232

0272/3, 0233/2, 0234, 0272/23,
0272/24, 0272/25, 0272/26,
0272/18, 0272/19, 0272/20,
0272/21, 0272/22, 0271, 0272/9,
0272/14, 0272/13, 0272/12,
0272/11,
0272/7,
0272/8,
0272/10

0272/25, 0272/26, 0272/27

0275/9, 0275/6

0284/7, 0284/8

0279/36, 0279/37, 0279/2

084/1, 096, 083, 079/4, 079/3,
079/2, 079/1, 078, 077, 076/2,
076/3, 076/4, 075, 074, 070/2,
070/1, 063/1, 063/2
033, 032, 034, 051/4, 051/5,
051/6, 051/7, 051/2, 052, 038/1,
035/1, 035/2, 035/3
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51412

20

51413

21

51414

22

56921

23

57088

24

57089

25

62330

26

63634

27

76023

28

63366

29

72583

33

84709

34

84711
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Hosszúhegyi-dűlő
Borsó-szeg határa

és 2005-ben az M3 autópálya
építésének
előkészítésekor
folytattak terepbejárást a Jósa
András Múzeum régészei.
Hosszúhegyi-dűlő
2005-ben az M3 autópálya
építésének
előkészítésekor
folytattak terepbejárást a Jósa
András Múzeum régészei.
Prókátor tagtól É-ra
2005-ben az M3 autópálya
építésének
előkészítésekor
folytattak terepbejárást a Jósa
András Múzeum régészei.
Péter-tagtól K-re
2005-ben az M3 autópálya
építésének
előkészítésekor
folytattak terepbejárást a Jósa
András Múzeum régészei.
Szerfás majortól Ny-ra MOL
1000-es
gázvezeték
(MOL 27. lh.)
előkészítési munkálatai során
2008-ban a Jósa András Múzeum
régészei egy őskori és középkori
település objektumait tárták fel.
Homoki-dűlő és Hetei- MOL
1000-es
gázvezeték
tag között (MOL 28. előkészítési munkálatai során
lh.)
2008-ban a Jósa András Múzeum
régészei egy középkori település
objektumait tárták fel.
Homok II. forduló ÉK MOL
1000-es
gázvezeték
(MOL 53. lh.)
előkészítési munkálatai során
2008-ban a Jósa András Múzeum
régészei egy bronzkori település
objektumait tárták fel.
Pallavicini-szivárgótól A Jósa András Múzeum régészei
keletre
2007-ben végzett terepbejárás
alkalmával bronzkori leleteket
gyűjtött.
Gyulaji-halom
Késő rézkor-kora bronzkori
halomsír, kurgán.
Péter-tag északnyugat 2009-ben
végzett
helyszíni
szemle során ismeretlen korú
település maradványait figyelték
meg.
Református templom A
középkori
Kántorjánosi
középkori
templomának
maradványait
sikerült
megfigyelni a ma álló református
templom falában.
Sertéslegelő, Román A
Román
gázvezeték
gázvezeték 21. lh.
telepítésének előkészítése során
végzett helyszíni szemle során
gyűjtöttek kerámiatöredékeket.
Iklód,
Román A
Román
gázvezeték
gázvezeték 22. lh.
telepítésének előkészítése során
végzett helyszíni szemle során
gyűjtöttek kerámiatöredékeket.
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0284/9, 0284/10, 0280

0275/9

0156

0229/2, 0229/3, 0230, 0232

0118, 0119, 0105/1

0231/1, 0195

0103/1

0179/6, 0180, 0179/7, 0181/2

037, 052
0190/18, 0190/17

7, 694, 695, 696, 117, 121/1,
120/5, 2, 4/1, 4/2, 3

046/16, 046/17, 046/4, 046/5,
046/6, 046/7, 046/15

573, 575/1, 575/2, 575/3, 576,
577, 578, 038/1, 023
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Kappancs hegyi-dűlő A
Román
gázvezeték 0356/27
(Román
gázvezeték telepítésének előkészítése során
23. lh.)
végzett helyszíni szemle során
gyűjtöttek
a
lelőhelyen
kerámiatöredékeket.

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Régészeti Adattárának feljegyzései alapján további
régészeti lelőhelyek valószínűsíthetők még Kántorjánosi határában, azonban a kevés és
pontatlan helymegjelölések miatt ezek pontos beazonosítása nem lehetséges.
Keresztút
1983-ban kelta temetőre utaló leletek: fibula és edények kerültek a felszínre.
Ibrányi János beltelke
1894-ben egy késő bronzkori kincsleletet találtak, a depot alkotó bronztárgyakat:
tokosbaltákat, sarlókat, késeket, bronzlemezeket egy bronzbográcsban ásták el.
Rét
Okleveles adatból ismert középkori település Kántorjánosi határában, 1411-ben említik.
Vasvári
Okleveles adatból ismert középkori település Kántorjánosi határában, 1411-ben említik.
Gothard
Okleveles adatból ismert középkori település Kántorjánosi határában, 1411-ben említik.
Martoni
1357-ben történt határjárás alkalmával említik a középkori falut Hodász és Ruszka között,
amely Kántorjánosi határain belül feküdt.
Helyi védelem
- Református templom (Kossuth Lajos utca 3.)
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5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer
A település fejlesztési koncepciója elsősorban egy értékrendet tükröz, így a koncepció
megvalósulásának nyomon követéséért elsődlegesen Kántorjánosi Község Önkormányzata a
felelős, mint társadalmi felhatalmazással rendelkező szervezet. A jelen koncepcióban felvázolt
fejlesztési célok realizálódását Kántorjánosi Község Önkormányzata saját szervezeti keretein
belül fogja nyomon követni. Az Önkormányzat a fent megnevezett célok érdekében az alábbi
feladatokat látja el:










A koncepció megvalósításának folyamatos nyomon követése és értékelése
A fejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának
figyelemmel kísérése
A külső változások hatásainak elemzése és értékelése a koncepcióra nézve
Szükség esetén a koncepció módosításának kezdeményezése
A társadalmi és gazdasági igények és lehetőségek feltárása és azok változásainak
beépítése a koncepcióba
Partnerségi hálózat fenntartása.
Támogató Csoport működtetése
Érdekegyesítés
Döntéshozatal

A monitoring feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatok gyűjtéséért és a megvalósulás
előrehaladásának méréséért szintén az Önkormányzat egyes osztályai a felelősek. Fontos
kiemelni, hogy a fejlesztések végrehajtását a stratégia fejlesztésében szerepet vállaló
önkormányzati alkalmazottak végzik, így elkerülhető a stratégia hiányos ismeretéből fakadó
nem teljes értékű végrehajtása.
Kántorjánosi Község Önkormányzata elsősorban a hosszútávra megfogalmazott célok
megvalósulásának folyamatát vizsgálja, illetve annak relevanciáját és koherenciáját. A
vizsgálathoz szükséges indikátorrendszerre már a koncepció is ad iránymutatást, de várhatóan
beavatkozásonként a mérési módszerek és indikátorok konkretizálódni és változni fognak,
ugyanis a legtöbb állami támogatással megvalósuló projekt saját indikátor rendszerrel
rendelkeznek majd.

Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére
A fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, a monitoring tevékenység végzése
Kántorjánosi Község Önkormányzatának feladata, melyről egyrészt az Európai Uniós forrás
igénybevétele miatt áttételesen (az Irányító Hatóság felé való jelentéstételi kötelezettség
révén) az Európai Uniót, másrészt a Közgyűlését tájékoztatnia szükséges. A monitoring nem
más, mint a koncepció tervezése során meghatározott célok teljesülésének, vagyis
megvalósulásnak a folyamatos nyomon követése. A meghatározott mutatószámok aktuális
értékeinek folyamatos gyűjtése és elemzése mellett egy szélesebb értelmezési keret
segítségével szükséges egy monitoring rendszer felállítása. A monitoring rendszer
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tulajdonképpen a monitoring tervezése, az indikátorok meghatározása majd a végrehajtás
fázisában az adatgyűjtés- és elemzés, az ez alapján történő javaslattétel az esetleges
beavatkozásokra, módosításokra.
A koncepció megvalósításához szükséges források jelentős részét Kántorjánosi Község
Önkormányzata Európai Uniós forrásból szeretné biztosítani, így az Irányító Hatóság felé
jelentéstételi kötelezettség áll fenn. A monitoring tevékenység során jogszabályi kötelezettség
a monitoring-indikátorok használata. Az indikátorokat a tervezés-programozás fázisában, a
célok kijelölésének és számszerűsíthető részeként kell majd meghatározni. A meghatározott
célokat, a helyzetelemzés során feltárt problémákat inputként értelmezzük az indikátorrendszer felállításakor. A mutatórendszerben a megvalósítás során létrejövő outputok az
operatív célok szintjének felel meg. Az outputok valamennyi eredménnyel járnak, az
eredmények hosszabb távon áttételes hatásokat fejtenek ki az érintett célcsoportokra. A
monitoring-tevékenység legfőbb célja és feladata annak a megállapítása, hogy a program
outputja mennyire felel meg a céloknak, és hogy az elért hatás mennyire felel meg az átfogó
céloknak. Az indikátorok kidolgozása során az SMART kritériumrendszer (Specific, Measurable,
Available/Achievable, Relevant/Reliable, Timely) alábbi szempontjait szükséges figyelembe
vennünk:







Specifikus (Specific)
Mérhető (Measurable)
Elérhető, rendelkezésre áll (Available/Achievable)
Releváns (Relevant)
Megbízható (Reliable)
Aktuális (Timely)

Kiemelkedően fontos a településfejlesztés területén elért eredmények, és a koncepcióban
meghatározott célok folyamatos szinkronizálása. A Polgármesteri Hivatal meghatározó
szerepet töltene be a fejlesztési tevékenység gazdasági eredményeinek mérésében. A
társadalmi eredmények mérését a tulajdonos önkormányzatnak folyamatosan biztosítania
kell, elsősorban fórumlehetőségek biztosításával. Személyes és korszerű telekommunikációs
eszközökön keresztül az elért eredményeket be kell mutatni a lakosság érdekelt csoportjai
számára, és a jövő fejlesztési elképzeléseit meg kell vitatnia velük. A környezeti eredmények
mérésére jogszabályi kötelezettségekből adódóan is folyamatosan sort kell keríteni, a
környezeti hatástanulmányok fejlesztések tervezésébe történő integrálása révén biztosítható
lehet a pozitív, környezetre gyakorolt hatás.
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