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BODNÁR LÁSZLÓ

A SAJÁTOS ADOTTSÁGÚ TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSI FELADATAI ÉS LEHET�SÉGEI

ABSTRACT: (Entwicklungsaufgaben und — möglichkeiten der Gebiete von

eigentümlichen Gegebenheiten) In der Gebiet — und Siedlungs-Entwicklung

muss man die eigenartigen Gegebenheiten besitzenden zusammenhängenden

Gebiete besonderer Weise behandeln, damit teils die Gebiete mit

güntigeren Natur — und Wirtsc.hafte-Kraftquellen besser ausgenützt

werden, teils sich die sozialen und wirtschaftlichen Nachteile der

Gebiete von ungünstiger Lage vermindern.

Auf dem Gebiet des Komitats Heves gestalteten sich an drei Gebietenin der

Umgebung von Eger, Gyöngyös und Hatvan -- so enge Verbindungen zwischen

Stadt und den umgebenden Dörfern aus, die auf verschiedene Niveaus der

Agglomeration weisen.

Die Kleindörfer liegen im nördlichen Teil des Komitats. Eine der

wichtigsten Voraussetzungen und Ursachen der Ausgestaltung dieser

Kleindörfer ist in der Wirtschaftsstruktur zu suchen Wegen der ärmlichen

Naturgegebenheiten und begrenzten Möglichkeiten strebt sich die

Landwirtschaft stark nach Autarchie, und wegen der kleinbetrieblicher

Kultur war dis Erhaltungsfähigkeit der Gebiete gering.

A terület- és településfejlesztésben megkülönbözetett módon kell ke-

zelni a megye sajátos adottságokkal bíró összefügg� területeit részint

hogy jobban hasznosuljanak a kedvez� természeti, gazdasági er�forrásokkal

rendelkez� térségek, részint mérsékl�djenek a kedvez�tlen helyzet� terü-

letek társadalmi-gazdasági hátrányai. A hazai településrendszer átalaku-

lásának, fejl�désének jele a sturukturális változás folyamata.

A folyamat eredményeként különböz� jelleg� településképz�dmények

jönnek létre, amelyek a település történelmi fejl�désének, a természeti-
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földrajzi környezetb�l fakadó adottságoknak és az országnak egyes térsé-

geiben a népesség települési viszonyaiból adódóan fejl�dnek, alakulnak

ki.

Hazánkban több olyan térséget határolnak el, ahol ma a legszembet�-

n�bben felismerhet�ek a változás folyamatának tendenciái. A településkép-

z�dmények (különös tekintettel az agglomerációkra, agglomerálódó térsé-

gekre, városrégiókra) fejl�désének segítése az irányítás mai rendszerének

szervezeti kereteinek transzformálását, új alapokon történ� fejlesztését

is indokolja. A mai viszonyok között a települések egymás közötti legfej-

lettebb együttélését kifejez� agglomerációk irányításának mai rendszere

már nemcsak elösegít�je, hanem gátja, fékez�je a társadalmi gazdasági

fejl�désnek. Gazdaságilag nem évényesülnek megfelel�en a termel�er�k, a 

termelési eszközök területi koncentrációjából adódó el�nyök, az érdekek

nem megfelel� koordinációja állandó feszültségforrás a településképz�d-

mény centruma és a kapcsolódó települések között. A feszültség leginkább

a fejlesztési eszközök, beruházási források felhasználásából adódó neu-

ralgikus gócokból erednek. A társadalompolitikai feszültségek is bekövet-

kezhetnek. Az így jelentkez� gondok kiküszöbölése érdekében;

- Javítani kell az irányítás rendjét, szervezeti kereteit, az önkormány-

zati rendszert.

- A gazdálkodás feltételeinek tervszer� fejlesztésével el� kell segíteni

a településképz�dmények kiegyensúlyozott fejl�dését. A kölcsönös érde-

kekben alapuló egyenrangú együttm�ködést bizonyítják a vízm�társulá-

sok, fogyasztási, illetve értékesítési szövetkezetek m�ködése telepü-

lésközi jelleggel stb.

1. AGGLOMERÁLÓDÓ TÉRSÉGEK

Heves megye területén három helyen, Eger, Gyöngyös és Hatvan körül

alakult ki a város és környez� községek olyan szoros kapcsolata, amely az

agglomerálódás eltér� szintjeit mutatják:

Az egri agglomerálódó térség települései: Egerbakta, Egerszalók, Demjén,

Andornaktálya, Nagyút, Maklár, Ostoros, Noszvaj, Fels�tárkány. Eger és a 

környez� települések kapcsolatait ma még f�ként az egyirányú, városkör-

nyéki kapcsolatok jelzik, de a funkcionális kapcsolatok is kibontakozóban
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vannak. A város családi házas építési igényeinek fokozódó hányada valósul

meg a környez� településeken, észek-déli irányban egybeépülési tendencia

figyelhet� meg, egyre jobban fejl�dik a városkörnyéki üdülés és a környe-

z� településekben a szoros együttm�ködés a közm�ellátásban. E települé-

seknek ipari termelési funkciója nincs, jelent�s a városba irányuló ingá-

zás, a községközi kapcsolatok még kezdetlegesek.

A népesség száma a 70-es években emelkedett a települések zömében. A 

80-as évek elején a stagnálás vagy a kismérték� népességnövekedés jellem-

zi. A tercier ágazatokban foglalkoztatottak aránya viszonylag magas.

A települések jelent�s része körzeti orvosi székhely, Makiáron kör-

zeti fogorvos, Andornaktályán szociális otthon van. Bölcsödé egyik tele-

pülésben sincs, öregek napközi otthona 3 községben van. Óvoda mindenütt

van. Az általános iskolai oktatás helyben történik — két településben

alsó tagozatos iskola van. A tanteremellátottság több helyen kielégítet-

len. A kereskedelmi ellátottság rossz, alacsony a boltok és a vendéglátó-

helyek 1000 lakosra jutó alapterülete — a városkörnyéki adottság ezt

igyekszik részben kompenzálni. Vezetékes vízellátás a települések többsé-

gében megtalálható, közcsatornahálózat még nem épület ki. A belterületi

utak kiépítettsége 70-80 %-os. A megye községeihez viszonyítva az inf-

rastrukturális ellátottság az átlagosnál gyengébb, csak Egerbaktán és Os-

toroson közepes. Az egri agglomerálódó térségben Eger város iparának in-

tenzív-szelektív fejlesztésével sor kerülhet bizonyos termel� tevékenysé-

gek városból történ� kitelepítésére. Ebben szerepe lesz az egri telephe-

ly�, de a megyén kívüli székhely� üzemek önállósulásának, amelyek majd a 

közvetlen környezetébn igyekeznek a kooperációs kapcsolatok kiépítésére.

Különösen a vasútvonal melletti települések tudják az ipari termelést be-

vezetni.

Az üdülési lehet�ségek javítása Egerbaktán és Egerszalókon, különö-

sen a hétvégi üdülés fejleszthet�. Egerszalókon a termálvízre alapozott

tartós üdülés, Ostoroson, Noszvajon a falusi üdülés fejlesztésére van le-

het�ség.

Az egészségügyi hálózat decentralizálását Makiáron egészségügyi

alapellátási központ létesítésével, Andornaktályán szociális otthon b�-

vítésével, több faluban nyugdíjas ház létesítésével lehet megoldani. Az

öregek napközi otthona minden településen kialakítható. Makiáron, Andor-
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naktályán és Felsötárkányban az iskolás korú nagylétszámú korosztályok

propogatív korba lépésével várhatóan a bölcs�de létesítése is indokolt.

Egerszalókon, Makiáron az óvodai fér�helyek is b�víthet�k. A demográfiai

hullám miatt az általános iskolák leginkább Egerbaktán, Egerszalókon,

Noszvajon fejleszthet�k.

Az egri bolthálózat tehermentesítését a kereskedelmi és vendéglátó

hálózat fejlesztésével lehet megoldani. Az üdül�településeken (Egersza-

lók, Egerbakta, Ostoros, Noszvaj) ez még indokoltabb.

A vezetékes vízellátás javítását szolgálja Egerszalók és Demjén, va-

lamint Kerecsend és Egerszólát kistérségi vízellátó rendszerének kiépí-

tése. Egerszalókon és Noszvajon a vízbázis b�víthet�, az egri vízbázis

védelme indokolja Fels�tárkány és Egerszalók csatornázását. A közlekedé-

si feltételek javítását az egri helyi közlekedésbe történ� bekapcsolás

jelentheti. A helyközi kapcsolatok b�vítését jelentheti Andornaktálya és

Ostoros közötti 1,7 km, valamint Egerbakta és Egerszólát közötti 4,8 km

összeköt� út kiépítése. A belterületi úthálózat Andornaktályán és Felsö-

tárkányban korszer�sítésre szorul. A családi ház építési igények kielégí-

tése csak a környez� községekben oldható meg. A városi és községi taná-

csok koordinált munkája révén els�sorban Fels�tárkány, Egerbakta, Eger-

szalók, Andornaktálya felel meg ennek a feltételnek. Az egri települé-

segyüttes egyrészt természetföldrajzi adottságok, s ezt dönt� mértékben

kényszerb�l hasznosítható, infrastruktúra hálózati rendszerek egy észak-

déli irányú települési vonal fejl�dését, er�södését jelzik. Másrészt a 

város vonzó hatásából adódóan a funkcionális kapcsolatok integrációja mu-

tatkozik meg. A jöv�ben az Eger-patak völgyének ebben a szakaszában a te-

lepülések észak-déli irányú agglomerálódásával lehet számolni.

A gyöngyösi agglomerálódó térség települései: Gyöngyössolymos, Gyöngyös-

halász, Abasár, Visonta. Az agglomerálódó térség kapcsolatára a kezdeti

agglomerálódás a jellemz�. Gyöngyös és Visonta között igen szoros az

együttm�ködés, amely a munkaer� vonzásban mutatkozik leginkább. Az egybe-

épülési tendencia Abasár és Mátrafüred (Gyöngyös) figyelhet� meg. A vá-

roskörnyéki üdülésben Abasár és Gyöngyössolymos is részt vesz. A város

felé érvényesül� vándorlás egy része Gyöngyöshalásznál csapódik le.

Gyöngyöshalász népességszáma növekszik, Gyöngyössolymoson a hetvenes évek

növekv� tendenciáját a nyolcvanak évek elején csökkenés váltotta fel.
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Abasár és Visonta népességszáma csökken� irányzatú.

A foglalkozási szerkezetben viszonylag alacsony a tercier ágazatok-

ban foglalkoztatottak aránya, a mez�gazdasági foglalkoztatottság jelen-

t�s. Az agglomerációhoz tartozó településekben körzeti orvos m�ködik,

Abasáron fogorvos is van. Bölcsödé egyik településen sincs, öregek napkö-

zi otthona Abasáron és Visontán van. Az óvodai ellátottság Visonta kivé-

telével megfelel�. A 8 osztályos általános iskola Visonta kivételével a 

többi településekben megvan. A tanterem ellátottság is kielégít�. A ke-

reskedelmi ellátottság helyzete — a boltok és vendéglátóhelyek 1000 la-

kosra jutó területére nézve rossz. Vezetékes vízellátás megoldott, csa-

tornázás nincs. A belterületi utak kiépítettsége Gyöngyöshalász kivételé-

vel megfelel�.

Az infrastrukturális ellátottság helyzete Abasáron és Visontán köze-

pesnél jobb, Gyöngyöshalászon és Gyöngyössolymoson közepesnél gyengébb.

Gyöngyös agglomerálódó térségében az ipar intenzív- és szelektív fej-

lesztése nem várható. Gyöngyöshalász els�sorban lakófunkciója, Gyöngyös-

solymos és Abasár az ipar fennmaradásával, Visonta a népgazdasági döntés

függvényében a jelenlegi Gagarin H�er�m� kapacitásának növelésével fej-

l�dhet.

A környezetvédelmi követelmények betartása, a külszíni fejtés nyomán

ott maradt medd�hányók újrahasznosítása, rekultivációja kiemelt feladat.

Az egészségügyi alapellátást javítja az Abasáron tervezett központ.

A városkörnyéki üdülés Abasáron és Gyöngyösön javítható. Az els�fokú in-

tézményellátás leginkább Gyöngyöshalászon és Gyöngyössolymoson szükséges.

Itt öregek napközi otthona, a 90-es években bölcsödé is építhet�. Az ál-

talános iskola tanteremellátottsága is b�víthet�.

A gyöngyösi bolthálózat tehermentesítését a helyi kereskedelmi és

vendéglátóhálózat fejlesztése biztosítja, amely el�segíti az üdülési

igények kielégítését is.

A közm�ellátás javítását a vízbázisok és a hálózat növelése segíti.

Kistérségi vízellátó rendszer hozható létre Abasár-Markaz-Domoszló-Kisná-

na-Verpelét együttm�ködésével. Gyöngyössolymos csatornázása a gyöngyösi

szennyvíztisztító telepre történ� rákapcsolásával oldható meg. A távh�el-

látást a város-községek koordinációja jelentheti. A családi házak építése

leginkább Gyöngyöshalász irányába szorgalmazható. A helyközi járatok az



- 8 -

egyes települések összekapcsolását biztosítják. Az üdülési feltételek ja-

vítását a Lajosházáig közleked� kisvasút útvonalának meghosszabbítása és

a járats�r�ség növelése biztosítja.

A hatvani agglomerálódó térségben az ipar súlya meghatározó, legfel-

jebb rekonstrukcióra lehet számítani. L�rinciben a szakmunkásképzés és az

egészségügyi alapellátás b�víthet�. Az alsófokú intézményellátás közepe-

sen fejlett. Üregek napközije a 2000 lakos feletti településekben fej-

lesztend�, (Boldog, Heréd) Zagyvaszántón és Apcon az általános iskolai

tanteremellátottság szorul javításra. A kereskedelmi hálózat Boldog, He-

réd, Zagyvaszántó és Hort községekben fejlesztend�. Zagyvaszántón a vízm�

b�vítés javítja a közm�ellátást. A településközi kapcsolatokat Apc és

Zagyvaszántó közötti 3,6 km közút kiépítése javíthatja.

A hatvani agglomerálódó térség települései: Boldog, Heréd, Nagykökényes,

L�rinci, Zagyvaszántó, Apc és Hort.

A hatvani agglomerálódó térséget els�sorban az ipari termel�er�k

koncentrációja és a Zagyva völgyében kialakult agglomeráció jellemzi. He-

rédnek és Nagykökényesnek nincs ipari termelési profilja. Az ingázás

namcsak Hatvan irányába, hanem az ipari települések között is jellemz�.

L�rincinek nemcsak jelent�s ipara van, hanem ellátási központ is, különö-

sen az egészségügy és középfokú oktatás vonatkozásában. A települések

egybeépülése Hatvan és Zagyvaszántó között folyamatban van.

A népesség számának emelkedése már a 70-es években is csökkent, ki-

vételt képezett Boldog és Zagyvaszántó. A 80-as évek elején minden tele-

pülésben csökkenés következett be. A korstruktúra az öregedés irányába

tolódik. E tendencia az iparszerkezet korszer�tlenségével és egyoldalúsá-

gával magyarázható. A tercier ágazatokban foglalkoztatottak aránya ala-

csony.

.Körzeti orvos Nagykökényes, körzeti fogorvos Nagykökényes és Zagy-

vaszántó kivételével mindenütt van. L�rinciben körzeti gyermekorvos,

bölcsödé és öregek napközi otthona is van. Apcon bölcsödé, Horton öregek

napközi otthona segíti az egészségügyi ellátást. Mindenütt van óvoda,

Nagykökényes kivételével az általános iskola 8 osztályos oktatás biztosí-

tott (Nagykökényesen csak az alsó tagozatos oktatás folyik).

A kereskedelmi ellátás helyzete a boltok alapterületét tekintve lé-

nyegesen jobb mint az egri vagy a gyöngyösi körzetben. A vendéklátóhelyek
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alapterülete rossz.

A vezetékes vízellátás Zagyvaszántó kivételével megoldott. Közcsa-

torna hálózat L�rinciben és Zagyvaszántón van. A belterületi utak kiépí-

tettsége nagy szóródást mutat, Heréd, Nagykökényes, Zagyvaszántó közsé-

gekben 100 %-os, a többi településen 50 % körüli.

L�rinci infrasturkturális ellátottsága tehát jó, Heréd, Nagyköké-

nyes, Apc, Hort községeké közepes, Boldog és Zagyvaszántó gyenge. Az ez-

redfordulóig a megyében is az agglomerálódás fokozódására, a községek né-

pességszámának növekedésére, a csökken� népességszámú községek stabilizá-

lódására lehet számítani. Ebben szerepe lesz annak, hogy mennyire reali-

zálódik a kistérségi szemlélet, hogyan fejl�dik az infrastruktúra.

Várható, hogy az egri agglomerációban lesz' jelent�sebb a népesség-

vonzás, leginkább a várostól délre és nyugatra fekv� településekben. E 

településeknél a családi ház építéséhez a feltételek kedvez�ek. A Gyön-

gyös környéki agglomerációt a Gagarin H�er�m� és a Thorez Külfejtéses

bányaüzem fejlesztése határozza meg. Fejlesztés esetén a települések né-

pességszámának a növekedése egyértelm�.

A hatvani agglomerációban a népességszám csökkenése várható, amely

összefügg az id�s korúak nagy arányával. Bevándorlásra nem lehet számíta-

ni, mert sem Hatvannak, sem az agglomerálódó térségnek nincs kell� vonzó-

ereje.

Az agglomerációs térségben az egészséges városfejl�dés és az össze-

hangolt város és községfejlesztés a cél. Ennek megvalósítása kiemelt fel-

adat;

- a centrum település (város) intenzív- és szelektív fejlesztésével pár-

huzamosan tereml�-szolgáltató-raktárlétesítmények telepítése a közsé-

gekbe ; 

- a város ellátó és rekrációs funkciók kihelyezése;

- az els�fokú intézményhálózat fejlesztése;

- a városi-községi lakásigények koordinált fejlesztése;

- a közm�ellátás, közm�rendszerek kialakítása, a város és községek és a 

községek egymás közötti közlekedésének biztosítása;

- a környezetvédelmi feladatok megoldása, különös tekintettel a hulladék

és szennyvízelvezetésre.
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2. AZ APRÓFALVAK HELYZETE

Az aprófalvak hosszú id�n át tartó visszafejl�dését a területfej-

lesztési politika szükségszer�nek tartotta. Az aprófalvak a megye észa-

ki részén helyezkednek el. Az aprófalvak kialakulásának egyik legfonto-

sabb el�feltétele és kiváltó oka gazdasági szerkezetében keresend�. A 

sz�kös természeti adottságok és a korlátozott lehet�ségek mellett a mez�-

gazdaság er�sen autarchiára törekedett és a kisüzemi termelési módok mel-

lett a területek eltartóképessége kicsi volt. Az egymástól néhány km-

re fekv� települések teljesen izoláltan éltek, közöttük sokszor még a 

kell� közlekedési kapcsolatok sem alakultak ki. Az aprófalvak gazdasági

képtelensége els�sorban a mez�gazdaság szocialista átszervezésével, a 

nagyüzemi gazdálkodásra való áttéréssel párhuzamosan mutatkozott meg. A 

szétaprózott településhálózat a szétforgácsolt gazdaságok kedvez�tlen

természeti adottságokkal és fejletlen ifrastruktúrával párosulva a haté-

kony nagyüzemi gazdálkodást nem segítette. E területek fejl�dése elmaradt

az országos és a megyei átlagtól. A gazdasági és az ezzel párhuzamosan

jelentkez� szociális, kulturális elmaradottság következményeként a terü-

letek elvándorlási tendenciája meggyorsult. Tekintettel arra, hogy az el-

vándorlás általában mind a népesség, mind a munkaer� reprodukciója szem-

pontjából a legértékesebb — a 30-40 éves korcsoportot érinti, a vissza-

maradó népesség demográfiai sturktúráját jelent�sen determinálja. Az ap-

rófalvak között eltér� kapcsolatok alakultak ki. A megyében az aprófal-

vak ellátottsága az országos átlaghoz viszonyítva kedvez�bb. Ez a gond

Heves megyében korántsem vet�dik fel olyan súllyal, mint pl. az "aprófal-

vas" Borsodban, Zalában vagy Baranyában. Ugyanekkor a polarizálódással

párhuzamosan a kisebb községek intézményrendszere hiányos, infrastruktu-

rális fejlesztésük gazdaságtalan, bizonyos nagyságrend alatt nem is le-

hetséges. Az 1000 f�nél kisebb népesség� aprófalvak nem képesek biztosí-

tani az alapfokú ellátást biztosító intézményeket sem. Az aprófalvak

problémáinak alapvet� megoldását a termelési szerkezet megváltoztatásá-

ban, az ellátás javításában, közös tanácsok kialakításában kell keresni.

A megye apró- és kisfalvas körzeteiben tervszer�en támogatják a lo-

kális ellátás intézményainek koncentrálódását. Falukörzeteket alapkítanak

ki, ezeket közös tanácsok igazgatják, a színvonalasabb ellátás érdekében
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a falukörzetek központi településeiben fejlesztik az oktatási, kulturá-

lis, egészségügyi, kereskedelmi funkciókat.

Heves megyében 26 aprófalu van: Erd�kövesd, Váraszó, ívád, Szentdo-

monkos, Fedémes, Bátor, Egerbocs, Hevesaranyos, Sz�cs, Mikófalva, Terpes,

Szajla, Kisfüzes, Tarnaszentmária, Egerszólát, Ludas, Erk, Zaránk, Tarna-

bod, Tenk, Hevesvezekény, Aldebr�, Tófalu, Egerfarmos, Újl�rincfalva és

Nagyút.

Az aprófalvak népességszáma tartósan csökken, korstruktúrája er�tel-

jesen elöreged�. Dönt� többségük funkciószegény település. Ipari termelé-

si funkciójuk (Egerszólát, Ludas, Zaránk 10-15 f�s helyben foglalkozta-

tottságát kivéve) nincs, többségük közös tanács társközsége, termel�szö-

vetkezetnek nem székhelye. Mindössze 3 aprófalú körzeti orvosi székhely,

6-ban teljesen megsz�nt az iskola, 14-ben csak alsó tagozat van. Majdnem

mindegyiket kedvez�tlenül érintette az ellátás és igazgatás helyi kon-

centrációs folyamata, a települések a 70-es években váltak funkci�sze-

génnyé. Er�teljesebb visszaesés Terpes, Kisfüzes és Ivád községekben állt

el�.

Óvoda az aprófalvak felében van, öregek napközije a romló korstruk-

túrá ellenére csak kett�ben. A kereskedelmi ellátottság rossz, leginkább

azok állaga, felszereltsége kifogásolható. Vezetékes vízellátás az apró-

falvak felében biztosított, a bekapcsolt lakások aránya azonban alacsony.

Csatornázás nincs. A belterületi utak kiépítettsége az alföldi aprófal-

vakban mindenütt, a helyvidéki részeken változó.

Az infrastrukturális ellátás fejlettségét tekintve ellátás Aldebr�-

nél átlagosnál jobb, 6 aprófalué közepes, a többié gyenge.

A korstruktúrá miatt a népességszám csökken, az elvándorlás is jel-

lemz�. A tervezett nagyberuházások csak a megye középs� részén fekv� ap-

rófalvak népessége számára lehetnek stabilizáló jelleg�ek. Az elvándorlás

mérséklésére a más településekkel (ingázási centrumokkal, ellátó közpon-

tokkal) történ� közlekedési és hírközlési fejlesztéssel, valamint a ke-

reskedelmi stb. feltételek javításával lehet eredményt elérni. Meg kell

oldani a család nélkül maradt öregek ellátását is.

Szükségszer� a vezetékes vízellátás biztosítása: Erd�kövesd, Vára-

szó, Szentdomonkos, Fedémes, Bátor, Hevesaranyos, Terpes, Szajla, Kisfü-

zes, Egerfarmos, Nagyút, Egerszólát településeken. Egerszóláton a már em-
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lített Demjén-Kerecsend-Egerszólát-Egerszalók térségére kiterjed� kistér-

ségi vízrendszerrel és Tarnaszentmárián az Abasár-Verpelétig kiépül� kis-

térségi vízellátó rendszerrel.

A vízbázis fejlesztése indokolt: Egerbocs, Ivád, Tarnabod, Hevesve-

zekény, Újl�rincfalva községekben. Csatornázásra az új káli szennyvíz-

tisztítóra vezetéssel, Aldebr�n és Tófalun valamint a verpeléti szenny-

víztisztítóra vezetéssel Tarnaszentmárián.

A településközi kapcsolatok javítását szolgálja a Szajla-Recsk kö-

zötti 3,3 km-es összeköt� út, Fedémest�l 1,9 km út kiépítése a Pétervásá-

ra-Sirok közötti útig, valamint a Tarnabod-Tarnazsadány között 6,8 km,

Tarnabodtól Erd�telek felé a már említett 4,9 km, valamint a Nagyút és

Tarnazsadány közötti 5,5 km-es összeköt� út kiépítése.

Mindenütt öregek napközi otthonát kell kialakítani, az adottságok

figyelembevételével vissza kell állítani az alsó tagozatos oktatást. Fon-

tos feladat az iskolák tanteremellátottságának javítása és fejlesztése.

Az iskolai oktatást össze kell kapcsolni a közm�vel�déssel. Az 500 lakos

feletti aprófalvakban, ahol még nincs, javasolható áruda létesítése, kör-

zeti óvodák kialakítása.

A kereskedelmi ellátást a konténeres kiszállítás, vagy p mozgó ABC

hálózat kifejlesztése szolgálhatja, amely kapcsolódik valamely nagyobb

ABC áruházhoz. A közm�ellátás fejlesztése el�segíti az üdülési funkció

kialakítását is.

3. KEDVEZ�TLEN ADOTTSÁGÚ TÉRSÉGEK

A megye 20 kedvez�tlen adottságú és korösszetétel� települése néhány

jól körülhatárolható körzetben található (hegyvidéki térség, Tarna-völ-

gye, Füzesabony körzete).

A 20 településen 1980-ban 12,2 ezer f� lakott. Számuk az elmúlt 10

év alatt 11,2 %-kal csökkent, amely a községi átlag kétszerese. A prog-

nosztizálható tényez�ket figyelembevéve az ezredforulóig a népességcsök-

kenés és a községek elöregedési folyamata felgyorsul. A népességfogyásban

csökken� arányú elvándorlás mellett a természetes fogyásnak lesz dönt�

szerepe.

Tényként kell kezelni, hogy a népességerózió folyamata a községek
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egy részénél visszafordíthatatlannak látszik. Ezért reális célként csak

azt lehet kit�zni, hogy:

- a községekb�l történ� elvándorlás aránya mérsékl�djön;

- az elkerülhetetlen elvándorlás iránya a kistérségen belül nagyobb tele-

pülés legyen;

- a kedvez�tlen adottságú és korösszetétel� falvak száma ne növekedjen.

A kevez�tlen adottság összetev�i (alacsony term�képesség� földterü-

let, fejletlen gazdasági potenciál, helyi munkalehet�ségek hiánya, roha-

mosan öreged� korösszetétel, fejletlen infrasturktúra), helyileg eltér�

súllyal, de minden településen jelen van. A községek népességmegtartó ké-

pességének javítás szempontjából ezek közül nagy jelent�sget kell tulaj-

donítani a helyben vagy elérhet� közelségben megfelel� jövedelmet nyújtó

munkalehet�ségek számának és a választék növelésének. Jelenleg a megye

északi térségében az aktív keres�k 67,4 %-a a hevesi térségben 38,5 %-

a ingázik, amelynek id�szükséglete az indokoltnál jobban meghaladja a 

társadalmilag elfogadható mértéket.

A kedvez�tlen tendenciák befolyásolását a hosszú távú id�szakban a 

településfejlesztés eszközrendszerével is el� kell segíteni. A helyi mun-

kalehet�ségek b�vítésében mindenekel�tt a mez�- és erd�gazdasági nagyüze-

mekre vár jelent�s feladat a melléküzemági tevékenység fejlesztésében, a 

háztáji és kisegít� gazdaságok szorosabb integrálásában, a körzetben meg-

termelt nyersanyagra alapozó egyes feldolgozóipari tevékenységek b�víté-

sében. Tovább vizsgálandók a bedolgozói rendszer fokozott elterjesztésé-

nek lehet�ségei és feltételei. Anyagi eszközök koncentrálásával, támoga-

tási alapok m�ködtetésével is mérsékelni kell az alapfokú infrastrukturá-

lis ellátásban meglév� indokolatlan hátrányokat.

Mivel az érintett községek zöme körzetközpontjától távolabb fekszik,

nagyobb jelent�séget kell tulajdonítani a közlekedési kapcsolatok, hír-

közlés javításának.

A kevez�tlen adottságú térségek, ill. települések helyzetének javí-

tása szervesen kapcsolódik a kistérségen belüli kapcsolatok, illetve

együttm�ködés fokozódásához. Ezt szoros összefüggésben kell kezelni egyes

fejletlenebb kistérségközpontok gazdasági, ellátó, igazgatási funkcióinak

er�sítésével, amelyre mindenekel�tt a hegyvidéki térségben (Pétervására,

Bélapátfalva) és a déli térségben (Heves) van szükség. (1. sz. ábra)
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4. A MEGYE TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZREND-

SZERE

A terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatainak végrehaj-

tása a gazdasági-társadalmi fejl�dés szerves részeként történhet meg. A 

terület- és településfejlesztés irányítási rendszere a gazdaságirányítás

és a közigazgatás korszer�södésével összehangoltan kerül továbbfejlesz-

tésre úgy, hogy az irányítás minden fokán er�teljesebben érvényesüljenek

a terület- és településfejlesztés érdekei. Községrenszerünk a tanácsok

megalakulásáig a kisközségekb�l álló közjegyz�ségek, valamint a nagy-

községek hálózatából állt.

-Az 1950. évi átszervezés alkalmával minden 300 lakosnál nagyobb köz-

ségben tanács, illetve igazgatási szervezet alakult ki.

A tanácsrendszer kiépítése, a tanácshálózat s�rítése miatt az igaz-

gatási szervezettel ellátott községek nagyságrendje megváltozott. Míg ko-

rábban a községi igazgatási egységek zöme 1500-4000 lakos között volt (e-

zen belül a községi igazgatási egységek fele 2-3000 közötti), a 60-as

évek közepére a községi igazgatási egységek zöme 500-1500 lakossal ren-

delkezett, de jelent�s volt olyan 500 lakos alatti települések száma is,

amelyek igazgatási szervezettel rendelkeztek.

1964. jan. 1-én hazánkban az összes község 90 %-ában m�ködött ta-

nács, amelyb�l 16 %-ban volt közös tanács. 1950 és 1965 között a tanácsok

hálózata alig változott.

A mez�gazdaság kollektivizálásával kétségtelenné vált, hogy a közös

gazdaságok üzemgazdasági irányítása nem a községi, hanem a magasabb szin-

t� járási és megyei tanácsokra hárul. Ugyanakkor a községi tanácsok egyre

nagyobb szerepet kaptak a községek általános fejlesztésében, a lakosság

életkörülményeinek javításában.

A megye aprófalvas térségeiben a tanácshálózat fejlesztése, a mez�-

gazdaság üzemi viszonyainak megfelel�en szükségszer� volt. A termel�szö-

vetkezeti mozgalom fejl�dése megkövetelte, hogy azt az ellentmondást, ami

az egyre nagyobb terület� gazdaságok, valamint a szétaprózott tanácsháló-

zat között fennállt, feloldják.

A községi tanácshálózat a megyéken belül is nagyobb szóródást muta-

tott. Az 50-es években a községi tanács szervezeti és m�ködési alapelvei
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dönt�en a nagyközségekben érvényesültek. A kisközségek nem tudták ered-

ményesen szolgálni a fejl�dés során jelentkez� célkit�zéseket;

- nem tudták foglalkoztatni megfelel� hatékonysággal a helyi termeléssel,

a mez�gazdasági nagyüzemekkel kapcsolatos feladatokat nem tudták ellát-

ni;

- a kisközség igényeinek kielégítését nem tudták biztosítani (egészség-

ügyi, kereskedelmi ellátás stb.);

- a kisközségekben alacsony volt az igazgatási munka színvonala.

A kisközségek sem szervezetileg, sem a m�ködésben nem tudtak a követel-

ményekkel együtt haladni.

Szükségszer�vé vált olyan községi tanácshálózat kialakítása, amely

alkalmazkodik a fejl�dés követelményeihez. A községi tanácshálózat kor-

szer�sítését a következ� irányelvek fogalmazzák meg:

- a községi tanácshálózat elaprózottságát és egyenetlenségét fokozatosan

kell megszüntetni;

- a községi tanácsi szervezet hatékonyabb m�ködéséhez alkalmas igazgatási

formák;

- közös tanácsok szervezése;

- községek egyesítése;

- egyes községek város alá rendelése;

- nagyközség kategória kialakítása.

Hazánkban a közelmúltig a közigazgatási alapegységek (községek) és

funkcionális egységek (falvak) többé-kevésbé azonosak voltak. Két, egy-

mástól független folyamat eredményeként azonban a közigazgatási beosztás

egyre kevésbé felelt meg a településhálózat tényleges alapegységének. A 

jó közigazgatás és annak racionális megszervezése a lakosság fontosabb,

szakszer�bb ügyintézését segíti. Emellett mint igazgatási központ növeli

egyes települések vonzását.

A közös tanácsok és a nagyközségi (közös) tanácsok igazgatási funk-

ciójuk révén dönt� hatást gyakorolnak a kiemelt települések szerepkörének

érvényesítésére. A tanácsok típusa és a települések központi szerepköré-

nek szintje között a megyében ma már csaknem teljes az összhang.

A közös községi tanácsok feladata a település népképviseletében — 

önkormányzaton alapuló igazgatása; a községfejlesztés és annak összehan-

golása a nem tanácsi irányítású szervezetekkel, a lakosság és a település
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ellátásának biztosítására vállalatok és intézmények fenntartása. E terü-

leten az elmúlt években jelent�s el�relépés történt. A közös tanács szék-

helyének megválasztásánál f� szempont volt az, hogy a hozzá tartozó köz-

ségek csoportján belül a legnagyobb, legfejlettebb legyen, azonos nagy-

ságrend� községek csoportjában a közlekedésileg legkedvez�bb elhelyezke-

dés�, vagy a gazdaságilag legszámottev�bb, leginkább fejl�d� községeket

jelölték ki.

A székhely község kijelölésénél mérlegelték azt is, hogy a belterü-

let növeléséhez alkalmas terület rendelkezésre áll-e.

Nagyközségeket is bevontak — székhelyenként — közös tanácsába,

amelyet az indokolt, hogy a nagyközség környezetében kisközségek voltak,

s azok számára a nagyközséggel való közös tanácöba szervezés a legcélsze-

r�bb.

A községi tanácshálózat rendezését folyamatosan oldották meg. A kö-

zös tanács szervezésénél figyelembe vették az érintett községek lakossá-

gának társadalmi viszonyait.

Figyelemmel voltak a mez�gazdasági nagyüzemek helyzetére és perspek-

tívájára. Közös tanács szervezése indokolt akkor, ha ugyanazon mez�gazda-

sági termel�szövetkezet területén több községi tanács m�ködik. A községi

intézmények helyzete, a fejlesztésre fordítható egyesített er�források

kihasználtsága, a székhely község földrajzi helyzete, a községek közleke-

dési viszonyai, a községi igazgatás színvonalának emelése is meghatározta

a közös tanácsok kialakítását.

Az érintett községek lakosságának hozzájárulása dönt� tényez� volt a 

közös tanácsok kialakításánál.

A közös községi tanácsok kialakításánál 1500-3000 lakost magába fog-

laló, igazgatási egység kialakítására törekedtek. Indokolt olyan politi-

kai-szervezeti változás, amely megfelel� teret biztosít a települési ön-

kormányzatnak, a tanácsok további összevonása indokolatlan. A társközsé-

gek tanácsi képviselete nem megfelel�. A közös tanácsot választó közsé-

geknek közös költségvetése van, egységes a fejlesztési tervük, a székhely

községek intézményhálózatának fejlesztése mellett a társközségek alapvet�

szolgáltatásainak fejlesztésére is gondol, de a szubjektivizmusnak is

alapot ad.

A Megyei Tanács felel�s a megyei terület- és településfejlesztési
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céloknak, feladatoknak az országos feladatokkal és a megye adottságaival

összhangban történ� meghatározásáért, a gazdaságnak a megye er�forrásai-

val, infrastruktúrájával összehangolt fejlesztéséért. Ezen belül feladat

a megyén belüli társadalmi, ellátási egyenl�tlenségek mérséklése, a tele-

pülések közötti munkamegosztás, együttm�ködés el�segítése, koordinációja,

a megyei szint� és egyes középfokú ellátási intézmények m�ködtetése és

fejlesztése, a szomszédos megyékkel való együttm�ködés el�segítése, a 

helyi érdekek egyeztetése és közvetítése a kormányzati szervek felé. Fe-

lel�s a Megyei Tanács a rendelkezésre álló állami eszközök hatékony fel-

használásáért. A helyi tanácsok felel�sek saját településük — vonzáskör-

zettel összehangolt — fejlesztési céljainak és feladatainak kijelölésé-

ért és ennek végrehajtásáért. Helyi feladat a nieglév� intézmények m�köd-

tetése, fenntartása, felújítása, valamint az alapfokú és a nem egyedi kö-

zépfokú intézményhálózat fejlesztése, a gazdaság és az infrastruktúra

fejlesztésének összehangolása.

A területi folyamatok és célok befolyásolásában és megvalósításában

fokozódik a gazdasági szabályozás szerepe. Fokozatosan elérend� cél, hogy

a terület-felhasználási, infrasturkturális és környezetvédelmi ráfordítá-

sok a telepítési és m�ködési költségekben következetesebben mutatkozzanak

meg. Ugyanakkor továbbra is lehet�ség van arra, hogy a tanácsok terület

igénybevételi díj, közm�fejlesztési hozzájárulás mérséklése vagy elenge-

dése, a fejlesztési alapból való támogatás útján befolyásolják a gazdál-

kodó egységek telephelyválasztását, fejlesztését. A preferenciák alkalma-

zása során folyamatosan össze kell hangolni a gazdaság hatékonyságának,

jövedelemtermel� képességének növeléséhez kapcsolódó célokat a területi

érdekekkel. A megyében ennek során nagy figyelmet kell fordítani a helyi,

illetve a körzeti foglalkoztatási feltételek alakulására, a gazdaságilag

elmaradottabb területek felzárkóztatásának igényére, valamint a környe-

zetkárosító hatások mérséklésére.

Egyes esetekben speciális területi szabályozókkal is támogatni kell

a foglalkoztatási feltételek javítását, valamint a többszörösen hátrányos

helyzet� térségek problémáinak megoldását.

A tanácsok feladatköréhez biztosítani kell a megfelel� eszközrend-

szert, ugyanakkor növekedjen a tanácsok felel�ssége m�ködési területük,

településük gazdasági és társadalmi fejl�déséért, er�södjön a terület-
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és településgazda szerepük.

A tanácsi szabályozórendszer korszer�sítése során mérsékl�dtek a 

központi kötöttségek és a megyei tanács elosztó finkciói. Az új szabályo-

zás lehet�vé teszi a helyi tanácsok gazdasági önállóságának növekedését,

fokozottabban segíti a lakosság infrastrukturális ellátottságában meglév�

területi • különbségek mérséklését. Cél: váljon rugalmasabbá, biztonságo-

sabbá a tanácsi gazdálkodás, er�södjön a tanácsok érdekeltsége, a forrá-

sok növelésében és hatékony felhasználásában, a gazdálkodó szervekkel és

a lakossággal való — kölcsönös érdekeken alapuló — együttm�ködésében.
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