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felzárkóztatás távoktatással, A sikeres munkavállalás érdekében, Szociális alapszolgáltatás 
infrastruktúra fejlesztése, Kistérségi közösségi ház kialakítása (integrált szolgáltató 
központ), Mikro-térségi integrált szolgáltató központ Tolcsván 

• Életminőség javítása települési közösségi célú infrastrukturális fejlesztéssel: Vámosújfalu 
faluközpont fejlesztése (buszmegálló, zöldfelület - szobor felújítás, vízelvezető árok 
befedés), Roma közösségi központ kialakítása, Zalkod faluközpont fejlesztés-buszvárók 
kialakítása, Körjegyzőség működéséhez épület átalakítás, Faluközpont fejlesztés 
Györgytarlón, Közterületek fejlesztése, játszóterek kialakítása Háromhután 

 
Várható hatások, eredmények 

Várt hatások a kistérségben tervezett fejlesztések eredményeként 
• Regisztrált munkanélküliek aránya a munkaképes népességből: 2013-ban 12% a 

kistérségben 
• Vendégéjszakák száma összesen 2013-ban 80 ezer fő a kistérségben 
• Tartós munkanélküliek aránya a regisztrált munkanélküliekből 2013-ban 28 % a 

kistérségben 
• Legalább ált. iskola 8. évfolyamát elvégzettek aránya a 15-x évesek közül 86% 2013-ra 

a kistérségben 
• Legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya a 18-x évesek közül 35% 2013-

ra a kistérségben 
• Lakókörnyezettel elégedettebbek a helyi lakosok, javul a közlekedés biztonsága a 

településeken 
• Bővül a szociális ellátás kapacitása a kistérségben, kistérségi szinten minden 

településen biztosítottak a szociális alapellátások 
 

LHH program megvalósításnak tervezett eredményei 
• Megvalósul LHH programból 2011-re 7 oktatás-nevelési intézmény korszerűsítése, 

mely érint 1328 diákot 
• Megvalósul 2011-re 84 fő foglalkoztatása 
• LHH program megvalósulásával 450 fő sikeres képzési programban vesz részt 
• Megépül 2 térségi szolgáltató központ 
• Megújul 6 település központja, közösségi célú tere 
• Megépül LHH programból 5,3 km út 

 
 

SZERENCSI KISTÉRSÉG 
(Sain Mátyás) 

 
Összefoglaló a kistérség helyzetéről 

A Szerencsi kistérség közlekedésföldrajzi szempontból aránylag előnyös helyzetű. A főváros 
felől Miskolcig megközelíthető autópályán, s ezen felül valamennyi településről jó mind a 
kistérségi, mind a régióközpont elérhetősége is. A települések több mint fele országos 
törzshálózati vasútvonalról közvetlenül, vagy rövid úton elérhető. A települések majd 
mindegyike Natura2000 területekkel érintett, melyek többsége kiemelt jelentőségű természet-
megőrzési terület. Minden település rendelkezik turisztikailag hasznosítható látnivalókkal, több 
település a Tokaj Hegyaljai világörökséghez tartozik. A kistérségi központban középiskola is 
működik. A kistérségben dominál a szántóföldi mezőgazdaság, de a Tokaji borvidék legnagyobb 
és legjobb adottságokkal rendelkező és egyben leghíresebb szőlőtermő területei is részben a 
kistérség területén koncentrálódnak. A feldolgozóiparon belül az élelmiszeripar mellett a 
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gépipar, fémfeldolgozás is jelentős hagyománnyal rendelkezik a kistérségben. A vállalkozói 
aktivitás azonban messze elmarad az országos szinttől, a privatizált nagyvállalatok 
(csokoládégyár, cukorgyár) leépítése ill. bezárása pedig a foglalkoztatás nagymértékű 
visszaesését okozta. A települések jelentős részén találunk olyan utcákat, településrészeket, 
amelyek a szegregálódás különböző fokain állnak. Az ilyen településrészekre jellemző az 
alapinfrastruktúra hiánya vagy rossz állapota. Legtöbb településén működik CKÖ, vannak a 
térségben aktív roma civil szervezetek. A kistérségben igen magas a 60 évesnél idősebb 
népesség aránya. A népesség iskolai végzettsége a kedvezőtlen megyei átlagnál is lényegesen 
alacsonyabb a kistérség egyes településein. 
 

A kistérség jövőképe, stratégiai fejlesztési irányai 
A kistérség jövőképe: A kistérségben különös hangsúlyt kap a közszolgáltatások hatékony 
működtetése, a fűtési költségek csökkentése, az óvodák és az általános iskolák minőségi 
környezetének megteremtése, illetve speciális programokkal délutáni napközis foglalkozások 
biztosítása. Ezáltal elérhetővé válik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokba tartozó, 
különösen a roma gyerekek számára már óvodás kortól a minőségi oktatás, a megfelelő 
szocializációs háttér, illetve az önkormányzatokra ezen intézmények fenntartása által rótt súly is 
csökken. A nagyarányú tartós munkanélküliség kezelése érdekében gyakorlattal összekötött 
szakképzések, illetve olyan foglalkoztatási programok indulnak, amelyekben a dolgozók egy-
egy szakmát is elsajátíthatnak, s egyben az önkormányzatok, illetve a rászorulók számára 
hasznos munkát végeznek. Hosszú távon a jelentős idegenforgalmi presztízzsel rendelkező 
térség gazdasága megerősödik a minőségi, specifikus turisztikai kínálat felépülésével. A 
hagyományos mezőgazdasági és élelmiszeripari kapacitások erősödnek, ezek munkahely-
teremtő hatása nő. 
 

Fejlesztési irányok: 
• Az óvodák, iskolák infrastrukturális ellátottságának fejlesztésével, a környezeti 

minőség növelésével illetve délutáni gyerekprogramok szervezésével a hátrányos 
helyzetű gyerekek felzárkóztatása. 

• Képzések és szociális foglalkoztatás segítségével hátrányos helyzetű emberek 
visszavezetése a munka világába. 

• A szociális foglalkoztatás segítségével társadalmi célú feladatok ellátása elsősorban a 
szegregálódó településeken, településrészeken. 

• A minőségi turizmus infrastrukturális és szolgáltatási hátterének megteremtésével a 
foglalkoztatottság növelése. 

• A jelentős élelmiszeripari múltra és a meglévő adottságokra (ipari park, cukorgyári 
iparterület) alapozó könnyűipari fejlesztés. 

• Integrátor szervezetekkel a minőségi, térségi mezőgazdasági termelés fellendítésével a 
mezőgazdasági foglalkoztatás növelése. 

 
LHH-s Projektcsomagok 100%=3023 millió Ft 

1. Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkóztatása - Minőségi bölcsődei, óvodai ellátás 
biztosítása, korszerű általános iskolai oktatás, napközi iskolai foglalkozásokkal a hátrányos 
helyzetű gyerekek felzárkóztatásának segítése, játszóterek kialakításával a gyerekek társas 
viselkedési kultúrájának erősítése. 

2. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása - A közösségi, kulturális, sportolási 
lehetőségek biztosítása, képzésekkel versenyképes tudás biztosítása, komplex házi, háztáji 
segítségnyújtás. 


