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Az élhető térség kialakítása irányhoz 30 darab vidékfejlesztést kiegészítő kisléptékű 
településfejlesztés kapcsolódik, továbbá a kistérség két városában 2 tehermentesítő út 
megépítését illetve 2 település komplett szennyvízcsatorna hálózatának kialakítását tartalmazza. 
A támogatás összegének 100%-át 71 db projekt fedi le. 
A regionális integráció elősegítését szolgáló közút felújítási projektek a plusz 100%-ban kaptak 
helyet. 
A tartaléklistán 47 projekt szerepel. 
 

Várható eredmények és hatások 
A tervdokumentum elfogadása és a projektek sikeres megvalósulása az alábbi mérhető 
eredményeket vonja maga után: 

• Korszerű vállalkozói szolgáltatások alakulnak ki (25 ha ipari terület, 75 vállalkozás 
inkubációs hálózatba való bekapcsolása, 350 új munkahely létrehozása az elsődleges 
munkaerőpiacon). 

• Javul az egészségi és szociális állapot (8 orvosi rendelő megújul – közvetlenül 7.500 
lakos részesül minőségi orvosi ellátásban, 30 település kapcsolódik be 
gondozóhálózatba, 2 új szociális konyha épül). 

• Nő a térség képzettségi színvonala (6 óvoda újul meg, 100 új óvodai férőhely jön létre, 
300 hátrányos helyzetű tanuló kapcsolódik be a tanodaképzésbe, 300 tanuló a program 
hatására középiskolában folytatja tanulmányait, 50 fő érettségit szerez). 

• Javul a foglalkoztathatóság (200 fő vesz részt szakképzésben, 350 fő kapcsolódik be a 
szociális gazdaságba, ebből 30 fő diplomás munkanélküli). 

• Egészséges és biztonságos települési környezet jön létre (10 km belterületi járda épül, 
15 km belterületi út épül, 32 településen valósul meg fejlesztés). 

 
 

ENCSI KISTÉRSÉG 
(Gazsi Péter) 

 
Összefoglaló a kistérség helyzetéről 

Az Encsi kistérség az Észak - Magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
helyezkedik el. A 311/2007 (XI.17) Korm. rendelet alapján az ország fejlettségi rangsorában a 
167. helyen található a 174 statisztikai kistérség közül. A kistérség területén jelenleg 36 
település található, egyetlen várossal (Encs), amely egyben a kistérség központja. A kistérség 
jellegzetesen aprófalvas terület, a települések közül csupán a térségközponti települések száma 
haladja meg az ezer főt (a térségközpont Encs 6773 fő - vel, valamint Forró, Ináncs, Méra, 
Novajidrány, Szalaszend), a többi település lakónépessége 1000 főnél kevesebb, sőt hét település 
esetében még a 100 főt sem éri el. A zsáktelepülések száma 9.  
A kistérség népessége 24 701 fő (2007),területe 449,34 km2, népsűrűsége 55 fő/km2.  
 

Az Encsi Kistérség legfontosabb problémája a munkahelyteremtés a foglalkoztatás bővítése és a 
munkavállaló korú lakosság jövedelemszerző képességének növelése. Az Encsi Ipari Park 
megléte lehetőséget jelent vállalkozások betelepülésére, azonban még további fejlesztések 
szükségesek a megfelelő feltételek biztosításához. Az egyedi igényéket kielégítő inkubátorház 
kialakítása, valamint a közműellátottság javítása szintén a külső vállalkozókat vonzó és a 
meglévő vállalkozásokat megerősítő vállalkozói potenciált növeli a kistérségben. 
Miskolc és Kassa közelsége munkavállalás, vállalkozói piac szempontjából kedvező lehetőséget 
nyújt, ugyanakkor a nagy számú szakképzetlen munkaerő számára jelenleg nem jelent valós 
esélyt. 
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A kistérség területén található gyümölcsösökre épülő feldolgozóipar megtelepülése jelentős 
lökést adna a kistérség gazdaságának és elsősorban a hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli 
emberek foglalkoztathatósági viszonyaiban. 
A kistérség fenntartható felzárkózásának alapvető feltétele az oktatási-nevelési és szociális 
adottságok fejlesztése, a korai felzárkóztatás feltételeit megteremtő helyi/térségi intézmények 
korszerűsítése, új szemléletű a XXI. század követelményeihez igazodó oktatási módszerek 
bevezetése. A kistérségben szükségszerű a szülők munkavállalását és a hátrányos helyzetű 
gyermekek korai beilleszkedését elősegítendő óvodai kapacitások növelése. 
Az iskolai képzés diverzifikálása, a korszerű képzési programok kidolgozása mellett a helyi 
mentor programok, tehetséggondozó kurzusok, a roma fiatalok tanulását és továbbtanulását 
segítő programok jelenthetik a humánerőforrások fejlesztésének lényegi részét. Abban, hogy 
meg lehessen tartani a térség innovatív embereit és sikerüljön a fejlődéshez szükséges új 
szemléletet minél szélesebb körben kialakítani, a térség oktatási intézményei és képzési 
központjai játszanak kulcsszerepet. Az oktatási, egészségügyi intézmények és közösségi házak 
felújítása a szennyvízhálózat és közutak felújítása, valamint a térségi kapcsolatok rendszerének 
kiépítése, a munkaképesség alakulására és a kistérségben élők életkörülményeire és társadalmi 
helyzetére is kihatnak. 
 

A kistérség jövőképe, stratégiai fejlesztési irányai 
Az egyenletes fejlődés megalapozása az Encsi kistérségben, amely biztosítja az itt élők 
megélhetését, és ennek kiszolgálására rendeli a kistérség mező-, erdőgazdálkodását, valamint 
iparát. A gazdasági és társadalmi szereplők, hatékony belső és külső kommunikációra alapozva, 
jól szervezett partnerségben, kimunkált területfejlesztési programok alapján, a meglévő 
erőforrásokra építve végzik a kistérség és azon belül a mikro-térségek komplex fejlesztését 
annak érdekében, hogy az életminőség elérje az Észak-magyarországi régió fejlettségi szintjének 
átlagát.  
 

LHH-s Projektcsomagok 100%=3115 millió Ft 
A tervezés folyamán 7 db projektcsomag került kidolgozásra. 
 

2. Közoktatási és nevelési hálózat fejlesztése 
1.5 Közoktatási alapinfrastruktúra felújítása, fejlesztése (óvoda, iskolafelújítás) 
1.6 Oktatási és nevelési eszközállomány fejlesztése, korszerűsítése (digitális tábla, speciális 

informatikai fejlesztés) 
1.7 Közoktatási felzárkóztatást és roma integrációt segítő helyi nevelési-oktatási 

programok beindítása (iskolán kívüli foglalkoztatás, iskolai előkészítés, felnőttképzés, 
tanodák, speciális szakpedagógusok, mentorok képzése) 

2. Gazdaságfejlesztést indukáló kezdeményezések 
2.3 Gazdaságfejlesztést ösztönző infrastrukturális feltételrendszer kialakítása (Ipar terület 

telephely előkészítés mezőgazdasági és élelmiszeripari feldolgozás területén) 
3. A munkanélküliség csökkentése a szociális foglalkoztatáson keresztül   
3.1. Foglalkoztatás bővítését célzó, szociális gazdálkodási formák bevezetése és 

működtetése (Roma foglalkoztató civil szervezetek, üvegház program, alternatív 
energiára alapozott foglalkoztatási kezdeményezések, hulladék újrahasznosító 
telephelyek kialakítása, szociális alapokon működő vállalkozások kialakítása, 
támogatása) 

4. Roma integrációt támogató önsegélyező kezdeményezések beindítása 
4.1. Roma integrációt segítő térségi szolgáltató központ kialakítása (jogi, pályázati, 

ügyintézési szolgálat indítása) 


