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Településfejlesztés - A hivatali feladatok hatékony ellátásához szükséges infrastruktúra
kialakítása, az intézményekben jobb energiagazdálkodásával a fenntartási költségek
csökkentése, piacterek kialakítása, a településen belüli közlekedési infrastruktúra
fejlesztése, kegyeleti helyek környezetfejlesztése.
Foglalkoztatás bővítése - Munkahelyteremtés a kistérségben.
Egészségügyi és szociális ellátás fejlesztése - Korszerű orvosi rendelők, egészségházak
kialakítása, szociális intézmények, idősgondozók fejlesztése.

Várható eredmények és hatások
A kistérség új bölcsődei férőhelyeinek, illetve felújított óvodáinak köszönhetően nő a hátrányos,
leszakadt társadalmi rétegekhez tartozó gyermekek szocializációs szintje, társadalmi
befogadottsága. A felújított, korszerűsített általános iskolák lehetővé teszik a fiatal generációk
számára a felzárkózást. A felújított orvosi rendelők és a fejlesztett szociális intézmények
biztosítják a megfelelő egészségügyi és szociális ellátás hozzáférhetőségét minden korosztály
számára. A felújított belterületi utak, járdák elsősorban a szegregált településrészek
infrastrukturális elmaradottságát csökkentik növelve az esélyegyenlőséget. A korszerűsített
önkormányzati intézmények fenntartási költségei, ezáltal az önkormányzatra háruló terhek is
csökkennek. A munkához jutás esélyeit növelik a képzési programok, a szociális alapon
szerveződő, közösségi foglalkoztatási programok pedig a rászorultak számára teremtenek
munkalehetőséget.
SZIKSZÓI KISTÉRSÉG
(Urbánné Pásztor Edina)
Összefoglaló a kistérség helyzetéről
A kistérség tipikus aprófalvas szerkezetű, Szikszó egyedüli városként a térség központja. A
kistérség déli részét szeli át a 3-as főút, a kistérségen belőli forgalomban azonban a szerepe
elenyésző. A belső forgalmat harmadrangú, illetve helyi utak bonyolítják le. A térségben, annak
adottságait tekintve a mezőgazdaság jelentette a fő megélhetési formát. A piacok beszűkülésével
a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya mára erőteljesen lecsökkent. Jelenleg közel fél
tucat olyan mezőgazdasági üzem működik, amelyik több ezer hektáron gazdálkodik. Még ma is
jellemző kistérség egyes településein a családi gazdálkodás, bár egyre kisebb arányban,
folyamatos tőkehiány nehezíti működésüket. Az ipar sem rendelkezik nagy foglalkoztató
szereppel a térségben, bár néhány településen kisebb üzemek megtalálhatóak.
A kistérségen belül a jelenleg működő vállalkozások piaci helyzete jelentős mértékben romlott,
a nagy létszámot foglalkoztató üzemek nagy része megszűnt, vagy átalakult. A térségben
jelenleg működő ipari park van, de beruházók hiányában még nincs térségi foglalkoztatást
jelentősen meghatározó ereje. A települési önkormányzatoknak napjainkban is jelentős
foglalkoztatói szerepe van a kistérségben.
A kistérség lakossága jellemzően elöregedő, a kvalifikáltabb fiatalok a képzettségük
megszerzése után a térségből elvándorolnak. Szinte minden településen jelentős szociális és
kulturális problémát jelent a cigány népesség nagy száma és 18-20% körüli becsült aránya. Ez az
arány a megyei arány közel kétszerese.
A térségben a cigányság legnagyobb -400 főt meghaladó- számban Alsóvadászon, Aszalón,
Szikszón és Kázsmárkon él. 200 fősnél népesebb cigány közösség található még Felsődobszán
és Halmajon, valamint 40%-ot közelítő arány Selyeben, Abaújszolnokon, Gadnán és
Gagybátorban. Ezeken a településeken jelenlétük szociálisan halmozottan hátrányos helyzetük
miatt egyre erősödő szociális problémát jelent. A kistérség aprófalvaiban élő cigányság körében
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a legalacsonyabb az iskolai végzettség, rendkívül nagy a képzetlenek aránya. Ennek egyik
következménye, hogy a munkanélküliség értéke a megyén belül az egyik legmagasabb, és romló
tendenciát mutat.
A kistérség jövőképe, stratégiai fejlesztési irányai
A Szikszói Kistérség legégetőbb problémája a munkahelyteremtés, továbbá a munkavállaló korú
lakosság jövedelemszerző képességének fejlesztése. A Szikszói Ipari Park és a kialakítandó ipari
terület lehetőséget jelent vállalkozások betelepülésére, fokozódó érdeklődés mutatkozik a terület
iránt, azonban még további fejlesztések szükségesek a megfelelő feltételek nyújtásához. A
raktározási és logisztikai szolgáltatások fejlesztése, valamint a közműellátottság javítása szintén
a külső vállalkozókat vonzó és a meglévő vállalkozásokat megerősítő vállalkozói potenciált
növeli a kistérségben.
Miskolc közelsége munkavállalás, vállalkozói piac szempontjából kedvező lehetőséget nyújt,
ugyanakkor a nagy számú szakképzetlen munkaerő számára jelenleg nem jelent valós esélyt.
A kistérség fenntartható felzárkózásának alapvető feltétele az oktatási-nevelési és szociális
adottságok fejlesztése, a korai felzárkóztatás feltételeit megteremtő helyi/térségi intézmények
korszerűsítése, új szemléletű oktatási módszerek bevezetése. A kistérségben szükségszerű a
szülők munkavállalását és a hátrányos helyzetű gyermekek korai beilleszkedését elősegítendő
bölcsődei, óvodai kapacitások növelése.
Az iskolai képzés diverzifikálása, a korszerű képzési programok kidolgozása mellett a helyi
ösztöndíjprogramok, tehetséggondozó kurzusok, a roma fiatalok tanulását és továbbtanulását
segítő programok jelenthetik a humánerőforrások fejlesztésének lényegi részét. A foglalkoztatás
bővítésére irányuló helyi vállalkozásfejlesztési projekteken túl a térségben jelentős szerepet
vállalhatnak a helyi civil szervezetek kezdeményezései, melynek keretében a versenyképes
szakmával, illetve szakképzettséggel nem rendelkező, hátrányos helyzetű lakosok is esélyt
kaphatnak a munka világába történő integrálódáshoz.
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 és felszereltségének javítása, a lakhatási körülmények javítását elősegítő
infrastrukturális fejlesztések, továbbá a lakosság szemléletét formáló egészség-megőrzési,
partnerség-építési, foglalkoztatás-készségi programok mind-mind a hátrányos helyzetű
kistérségben élők felzárkózását szolgálják.
A kistérség leghátrányosabb helyzetből történő kimozdításhoz a legfőbb stratégiai irányvonalak:
1. Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás-bővítési kapacitások fejlesztése: meglévő és új külső
befektetők számára kedvező ipartelepítési lehetőségek teremtése.
2. Oktatásfejlesztés: piacképes oktatás, korai felzárkóztatás: intézmények infrastrukturális
és tartalmi fejlesztése,
3. Foglalkoztatási készségek javítása, elhelyezkedést segítő programok
4. Élhető térség: lakhatási körülmények javítása, szociális ellátások és együttműködési
készségek fejlesztése
5. Egészségfejlesztés: infrastrukturális fejlesztések és életmódfejlesztő programok
LHH-s Projektcsomagok
100% = 2455 millió Ft
1. Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás-bővítési kapacitások fejlesztése: ipari terület (340
ha) infrastrukturális fejlesztése, helyi vállalkozások üzleti infrastruktúra-fejlesztése (810 vállalkozás)

