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A Hevesi kistérség helyzetelemzésének összegzése
A Hevesi kistérség az Észak-Magyarországi régióban, Heves megye déli részén, a Nagyalföld
peremén helyezkedik el. A Hevesi kistérség lakónépessége 2008-ban 35 467 fı, állandó
népessége 37 498 fı. A kistérség lakónépessége 1990 és 2008 között 1558 fıvel csökkent,
amely 18 év alatt 4,2%-os népességcsökkenést jelent. A kistérségi központban, Heves
városban 10 959-en élnek, a másik városban, Kiskörén 2964-en. Az összesen 17 településbıl
álló kistérség 15 községének lakosságszáma 500 és 3000 között mozog.
Az elmaradott, alapvetıen mezıgazdasági karakterő hevesi kistérség belsı egyenlıtlenségei a
rendszerváltozás óta nınek.. A falvak többségének helyzete romló-stagnáló.
Legkedvezıtlenebb a helyzet azokon a településeken, ahol magas, 50%-ot meghaladó a roma
lakosság aránya. A kistérség egészében a cigány népesség aránya megközelítıleg 25-30%, a
gyerekes családok több mint 40%-a roma család.
A lakások háromnegyede van ellátva vezetékes vízzel, közcsatorna-hálózattal a kistérség
mindössze két települése rendelkezik, a háztartások egyharmadában nincs vízöblítéses WC.
A térség jellemzıen rurális. Természeti adottságai a mezıgazdasági termelésnek kedveznek,
azonban a mezıgazdaság kedvezı adottságai ellenére sem tudta megtalálni a kitörési pontjait.
A térség településeinek többsége nem rendelkezik meghatározó, 10 fı feletti foglalkoztatást
biztosító vállalkozásokkal, üzemekkel. E falvakban a legnagyobb foglalkoztató az
önkormányzat.
A népesség iskolázottsági szintje jelentısen elmarad mind a megyei, mind az országos
átlagtól. A 18 évesnél idısebb népesség körében mindössze 20% az érettségivel rendelkezık
aránya és 100 felnıtt közül mindössze 5 rendelkezik fıiskolai-egyetemi végzettséggel. A
kistérség foglalkoztatási és munkanélküliségi mutatói jóval kedvezıtlenebbek az országos és
azokkal csaknem megegyezı megyei arányoknál: 2008-ban a kistérségi foglalkoztatási ráta 10
százalékkal maradt el az országos szinttıl, a munkanélküliségi ráta pedig 2,5-szerese volt
annak.
A gyerekes családok több mint fele él a relatív szegénységi küszöb alatt, megközelítıleg
harmaduk a létminimumnak megfelelı jövedelemszintet sem éri el. A családok csaknem
40%-ban nincs foglalkoztatott felnıtt. Minden ötödik gyerekes családnak közüzemi tartozása
van.
Az óvodás és iskolás gyerekek között hátrányos helyzetőek aránya 50% feletti. Kistérségi
szinten átlagosan 30%-nál nagyobb a halmozottan hátrányos helyzetőek aránya is. 9
településen a hátrányos helyzetőek, hat településen a halmozottan hátrányos helyzetőek
aránya meghaladja a 60%-ot, nem egy esetben közelíti a 90-100%-ot.
Négy településen nincs betöltve a védınıi állás, a szociális szolgáltatások az elıírt
népességszámhoz és nem a szükségletekhez igazodnak. A kistérségben komoly gond a késıi
óvodakezdés, de az óvodák egy része már így is túlzsúfolt, magas létszámú csoportokkal
mőködik. Az iskolákban kiemelkedıen magas az SNI-s tanulók aránya. A gyerekek és a
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családok szükségleteihez képest igen kedvezıtlen a tanórán kívüli ellátások kiterjedtsége. Az
oktatási eredmények az országos felmérések alapján jelentısen elmaradnak az átlagos szinttıl.
A fejlesztések során a kistérségi szinten szervezıdı szolgáltatások kapnak prioritást az
összehangolás és a komplexitás jegyében. Kiemelt hangsúllyal az elsısorban egészségügyi és
pedagógiai szolgáltatások mennyiségi és minıségi javítása, a szakma-fejlesztés, valamint a
késıbbi programokat is megalapozó közösségi munka jelenik meg a tervekben.
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