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Bevezetés

Jelenleg készül Szolnok Megyei Jogú Város és térsége 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS)

Ez a dokumentum lesz az alapja a város és térsége Európai Uniós 
támogatásból (TOP Plusz program) megvalósuló fejlesztéseinek 
2021-2027 között, emellett a városban és térségében megvalósuló 
valamennyi jövőbeni fejlesztés tervezési keretéül is szolgál

Jelen dokumentum célja a lakosság tájékoztatása a készülő 
stratégiai dokumentumról, a város és térség fejlesztési céljairól

Szolnok és térsége települései: 

Szolnok, Besenyszög (város), Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, 
Nagykörű, Rákóczifalva (város), Rákócziújfalu, Szászberek, Tiszajenő, 
Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas



Szolnok és térsége települései



Tervezési keretek

• Az EU 2021-2027-es tervezési időszak Európai Uniós szakmai 
kereteit 5 szakpolitikai célkitűzés jelenti

EU 2021-2027

• Ágazati és területi operatív programok a hazai tervezésben

• Területi szint: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Plusz (TOP Plusz)

Operatív Programok

• A területi tervezés a megyék feladata

• A fejlesztések kereteit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált 
Területi Program (ITP) 2021-2027 tartalmazza

Területi tervezés

• ERFA rendelet 11. cikk tartalmazza a kiemelt városok, 
várostérségek fejlesztését

• Szolnok és településegyüttese ennek keretében kaphat 
támogatást a TOP Plusz forrásokból

Fenntartható városfejlesztési 
eszköz



A fejlesztések pénzügyi támogatásának feltétele

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) kidolgozása

Stratégiai szint

• Teljes tervezés, 
valamennyi 
fejlesztési 
elképzelés 2021-
2027-re

TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) kidolgozása

Operatív szint

• Csak TOP Plusz dedikált keret projektjei (Jász-Nagykun-Szolnok megye elfogadott ITP-je és az 
1658/2021. (IX:24.) Korm.határozat alapján 23,422 Mrd Ft)

• Új módszertan, új szemlélet, új követelmények 

az EU elvárásokhoz igazodva

– Zöld átállás

– Digitális átállás

– Térségi szemlélet

• 5 tervezési dimenzió

– Prosperáló város

– Zöldülő város

– Digitális város

– Megtartó város

– Kiszolgáló város



A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elvárt felépítése



Helyzetelemzés főbb megállapításai 

Statisztikai 
adatok, meglévő 
dokumentumok 

elemzése

Intézményi 
kérdőíves 
felmérés

Lakossági 
kérdőíves 
felmérés



Helyzetelemzés főbb megállapításai
DEMOGRÁFIA

• Hasonlóan az európai és hazai 

tendenciákhoz:

o Folyamatosan csökkenő 

népesség

o Elöregedő társadalom

o Természetes fogyás

• Míg Szolnokra az elvándorlás 

jellemző, a környező településeken 

a vándorlási különbözet 

összességében pozitív 

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

Lakónépesség változása

Szolnok Szolnok térsége



Terület

általános iskola középfokú iskola 
érettségi nélkül, 

szakmai 
oklevéllel

érettségi
egyetem, 

főiskola stb. 
oklevéllel

összesenelső évfolyamát
sem végezte el

1–7. 8.

évfolyam

Szolnok 0,97% 9,09% 20,06% 15,80% 33,20% 20,87% 100,00%

Szolnok térsége 1,06% 13,48% 30,46% 24,42% 22,95% 7,62% 100,00%
Szolnok és 
térsége 1,00% 10,28% 22,87% 18,13% 30,43% 17,29% 100,00%
Jász-Nagykun-
Szolnok megye 1,37% 13,69% 28,48% 21,64% 24,03% 10,79% 100,00%

Helyzetelemzés főbb megállapításai
OKTATÁS - NEVELÉS

Iskolai végzettség a megfelelő korú népesség arányában

• Szolnok képzettségi mutatói jobbak a megyei átlagnál, a térség többi településén a 

érettségivel és felsőfokú képzettséggel rendelkezők aránya alacsonyabb

• A középfokú oktatás jelentős pozitív változásokon esett át az elmúlt évtizedben

• A felsőfokú oktatásban résztvevők száma visszaesett Szolnokon



Helyzetelemzés főbb megállapításai
KULTÚRA

• Pezsgő, sokszínű, értéket képviselő, minden korosztályt megszólító, élményt nyújtó 

kulturális élet, EKF

• Lakossági felmérés alapján Szolnok leginkább a kulturális jellemzői alapján ismerik az 

országban

• Gulyásfesztivál

• RepTár Szolnoki Repülőmúzeum

• Tiszavirág Fesztivál 

• A lakosság a kulturális, szabadidős, sportolási lehetőségek fejlesztését a 3. legfontosabb 

fejlesztésnek tartja

• Intézményi visszajelzések szerint vannak még felújításra szoruló épületek, emellett több 

esetben energetikai korszerűsítés és az eszközállomány megújítása is szükséges



Helyzetelemzés főbb megállapításai
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, EGÉSZSÉGÜGY

• Térségi alapon szerveződő, kiépült szociális intézményrendszer

• Az idősödő lakosság miatt növekvő terhelés várható az idősellátásban

• A lakossági felmérés alapján a szociális ellátás minősége, színvonala és az 

egészségügyi szakellátás továbbfejlesztendő terület

• Intézményi visszajelzések alapján épületek karbantartása, energetikai 

felújítása, eszközállomány korszerűsítése szükséges, egyes intézmények 

kapacitásbővítésre szorulnak

• Szolnok szerepe kiemelkedő a megye és a térség kórházi ellátásában

• A háziorvosi szolgáltatások magas kihasználtsággal működnek



Helyzetelemzés főbb megállapításai

GAZDASÁG

• Szolnok földrajzi elhelyezkedése, Budapest közelsége gazdasági, munkaerőpiaci 

szempontból is lehetőséget jelent

• Felértékelődő ágazatok:

o logisztika

o tudásalapú gazdaság, információs technológia – fiatal képzett szakemberek 

vonzása 

o helyben előállított termékekre építő rövid ellátási lánc, körforgásos gazdaság 

– mezőgazdaság szerepének felértékelődése

• Szolnok jelentős szerepet tölt be a megye gazdasági életében (TOP 50)



Helyzetelemzés főbb megállapításai

GAZDASÁG – IPARI PARKOK, K+F+I

• 2 ipari park Szolnokon

o Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ

o GIMA Szolnok Ipari Logisztikai Park

• Szolnokon az ipari parkok közel telítettek

• Egyértelmű szándék van a város gazdaságfejlesztési tevékenységének 

megerősítésére, önkormányzat tulajdonú, jelentősebb nagyságú, teljeskörű 

infrastruktúrával ellátott további iparterületek kialakítására, mely befektetői 

érdeklődés esetén, gyorsan rendelkezésre bocsátható

• A város számára kiugrási lehetőséget jelenthetnek az információs technológián 

alapuló megoldások, a digitalizáció és a digitalizáció köré szervezett K+F+I 

tevékenységek



Helyzetelemzés főbb megállapításai

Szakképzés

• A gazdaságban kiemelt szerepe van a szakképzésnek (naprakész szaktudás, 

kompetenciák)

• 2020-ban megújult, államilag koordinált szakképzési rendszer  

• Szolnoki Szakképzési Centrum (11 intézmény, 17 szakmacsoport)

8 intézmény Szolnokon, 1-1 Jászberényben, Martfűn és Újszászon

- kereskedelem-marketing

- üzleti adminisztráció

- vendéglátás-idegenforgalom

- könnyűipar

- élelmiszeripar

- közgazdaság

- egészségügy

- szociális szolgáltatások

- informatika

- faipar

- építészet

- közlekedés

- gépészet

- vegyipar

- környezetvédelem-vízgazdálkodás

- elektrotechnika-elektronika



Helyzetelemzés főbb megállapításai

TURIZMUS

• Kedvező adottságok 

• kulturális turizmus (RepTár; Művésztelep)

• egészségturizmus (Tiszaligeti Strandfürdő)

• fesztiválturizmus (Gulyásfesztivál, Tiszavirág Fesztivál)

• Szolnokon 13 szálláshely összesen 878 férőhellyel rendelkezik, ez a megyei férőhelyek 

8,57%-a

• A vendégek és vendégéjszakák száma 2019-ig emelkedő tendenciát mutatott, de a 

járványhelyzet miatt 2020-ban visszaesett

→ ugyanakkor a koronavírus járvány hatásaként a belföldi turizmus – és ezen belül a 

rövidebb időtartamú utazások – további fellendülése várható (aktív turizmus)

• A külföldi vendégéjszakák aránya jellemzően 20-30% közötti, kivéve 2020-ban

• A vendégek átlagos tartózkodási ideje 2010-2020 között  2,2-2,8 éjszaka volt, ez 

kismértékben elmarad a megyei értéktől (2,7-2,9 éjszaka)



Helyzetelemzés főbb megállapításai

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

• Meghatározó a közutak, vasút, folyók és árterek szerepe a településszerkezetben

• Lakóterületek, városközponti-intézményi területek, zöldterületek, üdülőterületek, gazdasági-

ipari-kereskedelmi területek – városrészek

• Lakások száma növekszik – Szolnok: 35 070 db, térség egésze: 47 029 db (2020), szolnoki 

önkormányzati tulajdonú lakások száma összesen 1 533 db 

• Számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években

• Adottságok:

o A vasúthálózat a várost több részre tagolja – zárványterületek

o Alulhasznosított barnamezős területek, mint potenciális fejlesztési zónák (pl. Tárház, 

Mester úti laktanya)

o Sikeres fejlesztési projektek a szegregátumokban

o Komplex belváros rehabilitáció szükségessége

→ Cél a város kompakt, meglévő szerkezeten belüli fejlesztése, városi arculat fejlesztése, 

örökségvédelem



Helyzetelemzés főbb megállapításai

ÉPÍTETT KÖRNYEZET – KÖZMŰVEK

• Jó minőségű ivóvíz, alacsony másodlagos közműolló

• Szolnok termál- és gyógyvízkincscsel rendelkezik

• A villamosenergia-fogyasztók száma és az egy főre jutó fogyasztás is emelkedik

• Korszerűsített közvilágítás 

• Szolnok lakásállományának negyede távhővel ellátott

• Az internetelőfizetéssel ellátott háztartások aránya növekszik

o Szolnokon az elérhető legnagyobb sávszélesség kábelneten 2 000 Mbit/s, de a 

környező településeken előfordul, hogy csak műholdas, esetleg rádiós internet érhető 

el, és/vagy a sávszélesség alacsonyabb (30-50 Mbit/s)

o A nagy mobilszolgáltatók teljes 4G lefedettséggel rendelkeznek a térségben, de a DIGI 

Kft. hálózata Szolnok egyes részein nehezen, vagy nem, valamint Csataszög, 

Hunyadfalva, Nagykörű, Szászberek és Zagyvarékas egyáltalán nem elérhető. 

o A tudásalapú gazdaság, IT szektor tervezett fejlesztéséhez a sávszélesség bővítése 

szükséges



Helyzetelemzés főbb megállapításai

TERMÉSZETI KÖRNYEZET, KÖRNYEZETVÉDELEM

• Tisza és Zagyva folyók a térség kiemelt erőforrásai:

o ivóvízbázis, 

o öntözés, 

o rekreációs helyszín és turisztikai attrakció

• Önkormányzati zöldfelületek aránya viszonylag alacsony Szolnokon (0,80% a teljes 

területhez képest)

• 1 főre jutó zöldfelület mérete:

o Szolnok: 21,54 m2

o Jász-Nagykun Szolnok megye: 13,73 m2

o Magyarország: 28,88 m2

• Szolnok és Rákócziújfalu tagja a Klímabarát Települések Szövetségének

• Szolnok rendelkezik Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel (SECAP)



Helyzetelemzés főbb megállapításai

KÖZLEKEDÉS

• A megye közlekedési rendszere Szolnok központú (4. sz. főút, M4-s autópálya,vasúti 

csomópont)

• Közösségi közlekedés: 

• Volánbusz Zrt. 

• térségben 34 különböző útvonalon közlekedő távolsági buszjárat

• Szolnok 44 járat, 59 jármű (háromnegyede alacsonypadlós), GPS járatkövetés

• Kerékpáros közlekedés

• Kedvező domborzati adottságok

• Kerékpárút: Szolnok 44 km, Szolnok térsége 13,2 km (belterületi kerékpárút Tószeg, 

Rákóczifalva, Zagyvarékas)

• Parkolás

• 4088 férőhely, 127 db parkoló automata 

• a gépkocsik számának növekedésével nő az igény a parkolási lehetőségek bővítésére



Lakossági kérdőíves felmérés főbb 

eredményei 

Lakossági felmérés: 

• 2021. október - 2021. december

• 969 válaszadó



Lakossági felmérés eredményei

Fejlesztések fontossága (mit tart a 3 legfontosabb fejlesztésnek a saját településén)

5,88%

11,66%

12,59%

11,76%

17,03%

15,79%

18,58%

22,70%

21,57%

21,57%

23,74%

26,21%

40,45%

47,47%

-10,00% 10,00% 30,00% 50,00%

középületek energetikai fejlesztése (hűtés, fűtés, nyílászárók, szigetelés)

szociális ellátás fejlesztése (alapellátás, szakellátás) (pl. bölcsőde,…

közszolgáltatások fejlesztése, online ügyintézés fejlesztése

helyi termelői piac fejlesztése

parkolási lehetőségek fejlesztése

lakhatási lehetőségek fejlesztése

csapadékvíz-elvezetés fejlesztése

oktatás fejlesztése (óvoda, iskola)

kerékpárutak, járdák fejlesztése

zöldterületek, parkok fejlesztése, fásítás

belterületi utak fejlesztése

kulturális, szabadidős, sportolási lehetőségek fejlesztése

egészségügy fejlesztése (alapellátás, szakellátás)

változatos, vonzó munkahelyek, versenyképes jövedelem



A felsorolt tényezők mennyire lennének fontosnak az Ön életminőségének javítása 

szempontjából? (1: nem fontos – 4: nagyon fontos)

3,31

3,46

3,48

3,29

3,26

3,07

3,16

3,43

2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60

munkahelyek szélesebb választéka

magas jövedelmet biztosító munkalehetőségek

a jelenleginél is magasabb színvonalú közszolgáltatások (iskola,
egészségügyi, szociális ellátás stb.)

magas minőségű közösségi terek a városközpontban és a
lakóövezetekben (játszóterek, parkok)

gazdagabb és magasabb színvonalú, igényekre szabott kulturális
kínálat

sportolási lehetőségek további bővítése

magas színvonalú kiskereskedelmi és vendéglátóipari
szolgáltatások (éttermek, boltok)

jobb levegőminőség (légszennyezettség csökkentése)

Lakossági felmérés eredményei



Lakossági elégedettség a szolgáltatásokkal 

(1: egyáltalán nem – 4: nagyon elégedett)

3,14

2,96

2,94

2,59

2,41

2,56

2,99

2,86

2,90

2,69

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

óvodai ellátás (családtagja által igénybe vett)

általános iskola épülete, felszereltsége (családtagja által…

általános iskolai oktatás minősége, színvonala (családtagja…

egészségügyi alapellátás minősége (Ön és családtagja által…

egészségügyi szakellátás minősége (Ön és családtagja által…

szociális ellátás minősége, színvonala (akár saját, akár…

bölcsődei ellátás (családtagja által igénybe vett)

kulturális szolgáltatások minősége (pl. mozi, színház,…

sportolási lehetőségek rendelkezésre állása

hulladékgyűjtés szervezettsége, szelektív hulladékgyűjtés

Lakossági felmérés eredményei



Lakossági elégedettség Szolnok gazdasági jellemzőivel

(1: egyáltalán nem – 4: nagyon elégedett)

2,47

2,18

2,43

2,76

2,28

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Munkahelyek száma, elhelyezkedési lehetőségek

Keresetek alakulása

Vállalkozási lehetőségek, helyi vállalkozási feltételek

Kereskedelmi szolgáltatások színvonala (piacok, boltok, plázák,
nagyáruházak stb.)

Város turisztika vonzereje (látványosságok, szolgáltatások,
szálláshelyek száma, színvonala)

Lakossági felmérés eredményei



Helyi termékek

Milyen helyben (Szolnokon, illetve a térségben) 
létrehozott termékeket ismer? 

Hol vásárol Ön helyi/ térségi termékeket?

63,40%

61,08%

28,39%

32,72%

19,78%

4,18%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

zöldség /gyümölcs

egyéb élelmiszer vagy ital (pl. méz,
sajt, húsáru stb.)

használati tárgyak (beleértve
kézműves termékeket)

műalkotások (helyi művészek
alkotásai)

nem ismerek ilyeneket

egyéb

39,66%

65,17%

17,36%

19,33%

15,00%

14,30%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

közvetlenül a termelőnél
(agrártermék esetében) /…

termelői piacon

kézműves / termelő saját
üzletében

internetes felületeken (weboldal,
webáruház, közösségi média pl.…

bevásárló közösségen keresztül

nem vásárol

Lakossági felmérés eredményei



Lakossági elégedettség – közlekedés, közterületek

(1: egyáltalán nem elégedett – 4: nagyon elégedett)

2,55

2,79

2,77

2,62

2,99

2,57

2,71

2,36

2,81

2,74

2,45

2,36

2,19

2,74

2,62

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

közterületek minősége általában (közterek, utak, játszóterek stb.)

zöldfelületek mennyisége (parkok, ligetek, fasorok)

zöldfelületek minősége (parkok, ligetek, fasorok)

közvilágítás

közbiztonság a városközpontban nappal

közbiztonság a városközpontban sötétedés után

közbiztonság az Ön közvetlen lakókörnyezetében sötétedés után…

járdák minősége a városban

városi kerékpárutak megléte a városban

városi kerékpárutak minősége a városban

kerékpározást segítő megoldások (pl. kerékpártárolók stb.)

utak minősége a városban

parkolás a kiemelt közintézmények közelében

parkolás kereskedelmi létesítmények közelében

városi közösségi közlekedés (tömegközlekedés) minősége

Lakossági felmérés eredményei



Városi zöldterületek

Milyen gyakran látogat városi zöldterületeket, 
parkokat?

Hogyan lehetne vonzóbbá tenni a Szolnok belvárosi 
zöldfelületeit?

Lakossági felmérés eredményei

21%

40%

33%

6%

naponta

hetente legalább egyszer

havonta vagy annál ritkábban

soha
53,22%

28,85%

51,98%

53,29%

31,91%

48,92%

67,67%

34,30%

42,90%

53,10%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

sétányok, sétautak fejlesztése

játszóterek, testedző eszközök kihelyezése,…

további fásítás, virágosítás

utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők)…

kisebb csoportok szabadtéri összejöveteleit…

szabadtéri programok (zenei, kulturális,…

tiszta, jól felszerelt nyilvános WC-k…

több szolgáltatás a környéken, pl. büfé,…

közvilágítás fejlesztése

rendszeresebb takarítás, fűnyírás,…



Környezetvédelem fontossága

Mennyire jellemzőek az alábbiak az Ön 

életvitelében?

Mennyire fontosak a város jövőjére nézve 

ugyanezek?

3,23

3,14

2,83

2,94

2,27

1,00 2,00 3,00 4,00

környezettudatos életvitel
(takarékosság az erőforrások

igénybevételében: víz, világítás,…

szelektív hulladékgyűjtés, hulladék
hasznosítása otthon

közösségben való aktív részvétel,
közös célokért való tevékenykedés

egészséges, a térségben
megtermelt és idény élelmiszerek

fogyasztása

megújuló energiaforrások (pl.
napelem, napkollektor, biomassza

stb.) használata a háztartásban

Lakossági felmérés eredményei

3,53

3,55

3,30

3,43

3,45

1,00 2,00 3,00 4,00

környezettudatos életvitel
(takarékosság az erőforrások

igénybevételében: víz, áram stb.)

szelektív hulladékgyűjtés, hulladék
hasznosítása otthon

közösségben való aktív részvétel,
közös célokért való tevékenykedés

egészséges, a térségben
megtermelt és idény élelmiszerek

fogyasztása

megújuló energiaforrások
használata



Az FVS-ben meghatározott városfejlesztési célok

1. Stratégiai cél 2. Stratégiai cél 3. Stratégiai cél 4. Stratégiai cél 5. Stratégiai cél

„Versenyképes iparváros, 

modern agrárváros”

Versenyképes gazdaság, 

minőségi foglalkoztatás, 

magasabb jövedelmek

„Képzett, reziliens 

város”

Magas színvonalú 

felsőoktatás és 

szakképzés, innováció

„Egészséges, gondoskodó, 

szolgáltató város”

Korszerű, magas 

színvonalú 

közszolgáltatások, 

társadalmi befogadás

„Megújuló zöldváros”

Élhető, fenntartható 

természeti és épített 

környezet,

fenntartható mobilitás

„Inspiráló város”

Vonzó, magas 

minőségű turisztikai, 

kulturális és rekreációs 

lehetőségek

Részcélok

• Versenyképes üzleti 

környezet fejlesztése 

(befektetésösztönzés, 

iparterületek bővítése, 

szolgáltatásfejlesztés)

• Helyi vállalkozások 

versenyképességének 

erősítése

• Agrárium fejlesztése 

térségi szinten

• Körforgásos gazdaságra 

való átállás feltételeinek 

erősítése

• Felsőoktatás képzési 

kínálatának bővítése, 

gazdasági szerepének 

erősítése

• Reziliens, magas 

színvonalú 

szakképzési kínálat 

bővítése

• A gazdaság és a 

felsőoktatás innovációs 

képességének 

erősítése

• A lakosság egészségi 

állapotának javítása a 

várostérségben

• A szociális ellátás 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése a 

várostérségben, a 

társadalmi befogadás 

erősítése

• Óvodai ellátás és alap-és 

középfokú oktatás 

minőségének javítása

• városi és térségi szinten

• Közigazgatás, ügyintézés 

digitalizációjának 

fejlesztése, okos 

szolgáltatások bővítése

• Az épített települési 

környezet fenntartható 

megújítása Szolnokon 

és térségében

• Zöldterületek minőségi 

és mennyiségi 

fejlesztése

• Vízgazdálkodás 

fejlesztése városi és 

térségi szinten

• Fenntartható, 

emberközpontú 

mobilitás fejlesztése 

városi és térségi szinten

• Turisztikai attrakciók 

és szolgáltatások 

kínálatának bővítése

• Kulturális 

szolgáltatások  

kínálatának és 

minőségének 

fejlesztése, a térségi 

hozzáférhetőség 

javítása

• Rekreációs és 

sportolási lehetőségek 

fejlesztése



• Egyedi beavatkozások:
– gazdaságfejlesztés: ipari parkok, ipari területek fejlesztése, befektetésösztönzés, vállalkozásfejlesztés

– turisztikai fejlesztések: helyi és térségi turizmusfejlesztés (Tiszaliget, RepTár környezete, Zagyva torkolat, stb.)

– közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra fejlesztése

– egészségügyi intézmények fejlesztése (alap- és szakellátás): orvosi rendelők fejlesztése, rendelőintézetek fejlesztése

– szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának javítása

– önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése

• Akcióterületi beavatkozások:
– Belváros fejlesztése: pl. Vásárcsarnok megújítása, Szolnoki Galéria fejlesztése, parkolás fejlesztése

– Vasútállomás környékének fejlesztése: közterületek megújítása

– Mester úti laktanya fejlesztése

– Tárház és Reptár környékének fejlesztése

– Szociális célú városrehabilitációs fejlesztések: lakhatási, közterületi, közösségi infrastruktúra és programok

– Tiszaliget fejlesztései

– Tisza-Zagyva torkolat területének fejlesztése

• Hálózatos beavatkozások:
– utak, kerékpárutak fejlesztése

– zöldterületek fejlesztése (közterek, parkok, fásítás)

– közműhálózatok fejlesztése (ívóvíz, szennyvíz, csapadékvíz), hulladékkezelés fejlesztése

– óvodák fejlesztése

– köznevelési intézmények fejlesztése: általános és középiskolák felújítása

– program típusú beavatkozások (ESZA projektek): kulturális, szociális, egészségügyi, részvételi programok, 

szemléletformálási tevékenységek

Tervezett beavatkozások, fejlesztések Szolnokon



Tervezett fejlesztési akcióterületek Szolnokon



• Egyedi beavatkozások a térség településein:
– gazdaságfejlesztés: ipari területek fejlesztése, piacok fejlesztése

– turisztikai fejlesztések

– közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra fejlesztése

– zöldterületek fejlesztése (közterek, parkok, fásítás)

– egészségügyi intézmények fejlesztése (alap- és szakellátás): orvosi rendelők fejlesztése

– szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának javítása

– óvodák fejlesztése

– köznevelési intézmények fejlesztése: általános iskolák felújítása

– önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése

• Hálózatos térségi beavatkozások:
– több települést érintő utak, kerékpárutak fejlesztése

– belvíz, csapadékvíz elvezetés, hulladékkezelés fejlesztése

– program típusú beavatkozások (ESZA projektek): kulturális, szociális, egészségügyi, részvételi 

programok, szemléletformálási tevékenységek a a térségi településeken

Tervezett beavatkozások, fejlesztések a térségi településeken



TOP Plusz prioritás TOP Plusz felhívások
Forráskeret

(Mrd Ft)

1. PRIORITÁS: 

VERSENYKÉPES 

MEGYE

• helyi gazdaságfejlesztés

• 4 és 5 számjegyű útfejlesztések

• helyi és térségi turizmusfejlesztés, aktív turizmus

• élhető településfejlesztés

• szociális  célú városrehabilitáció ERFA része

• belterületi utak fejlesztése

11,936

2. PRIORITÁS: 

KLÍMABARÁT MEGYE
• önkormányzati épületek energetikai célú felújítása 2,663

3. PRIORITÁS: 

GONDOSKODÓ 

MEGYE

• szociális célú városrehabilitáció ESZA+ elemei

• helyi humán fejlesztések (kulturális, szociális, egészségügyi, részvételi 

programok)

5,601

• egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátás fejlesztése, szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások

• bölcsőde, óvoda fejlesztések

• alap- és középfokú oktatási intézmények fejlesztése

3,222

Összesen 23,422*

TOP Plusz program keretében a térségbe érkező források 2021-2027 között 

(Szolnok + 13 település)

*Jász-Nagykun-Szolnok megye elfogadott ITP-je és az 1658/2021. (IX:24.) Korm.határozat alapján



A városfejlesztési stratégiával kapcsolatos észrevételeket, 

fejlesztési javaslatokat, szükségleteket 

2022. április 14-ig

várjuk e-mailben, a kerteszne@szvf.hu e-mail címre.

Együttműködésüket köszönjük!

mailto:kerteszne@szvf.hu

