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Tisztelt Képviselő Testület! 

Újhartyán tulajdonképpen különösen kedvező helyzetben van a hasonló nagyságrendű és 
szerepkörű hazai településekkel összehasonlítva. 

Újhartyán mindenek előtt méreteit messze meghaladó gazdasági szerepkörökkel 
rendelkezik, amely önálló ipari parkban, ebből fakadó adóerőben, valamint számottevő 
munkaerővonzásban és igen kedvező foglalkoztatási helyzetben nyilvánul meg.  

Milyen fejlődési irányok prognosztizálhatók Újhartyán esetében? Először is fontos 
leszögezni, hogy – bármily lehangoló is ez a megállapítás bármely település közössége 
számára – sorsuk igen korlátozott mértékben van csak saját kezükben, azt markáns módon 
határozza meg az európai és hazai makro terek általános fejlődési iránya és dinamikája. A 
stratégia jó eséllyel abból indulhat ki, hogy mind Európa, mint Magyarország növekedése 
meglehetősen visszafogott marad a következő években, de ezek a korlátozott növekedési 
impulzusok térben koncentráltan lépnek majd fel. Ami a hazai léptéket illeti, egyértelműen 
látszik, hogy az ország tartósan kettészakad a globális gazdaságba bekapcsolódni képes és 
arra képtelen terek ellentétére. Újhartyán szerencséjére a növekedés-intenzív gazdasági tér, 
amelynek centruma a főváros és az ország északnyugati térségei, az M5 autópálya mentén 
délkeleti irányba terjed ki. Ebben igen nagy szerepe van a Kecskemét körül formálódó új 
beruházási pólusnak, amelyet többek között éppen Újhartyán szűkebb térsége kapcsol össze a 
fővárosi agglomerációval. Mivel a korábbi gazdasági centrumok környezetében egyfajta 
telítődés, a munkaerő piaci kínálat beszűkülése tapasztalható, feltételezhető ennek a keleti 
eltolódásnak a felgyorsulása. Újhartyán meglévő adottságai (a gazdaság fejlődésében 
kulcsszerepet játszó klaszterhatások miatt) ezt a hatást vélhetően képes lehet kiaknázni. Ennek 
alapvetően két feltétele van: a munkaerő kínálat számszerű bővítése és minőségi 
fejlesztése, valamint a befektetőbarát környezet fenntartása.  

Önkormányzatunk szerződést kötött a HITA ( Nemzeti Külgazdasági Hivatal) szervezetével a 
koordinált térségi együttműködésen alapuló iparfejlesztési programra, hogy elnyerje a 
befektetőbarát településprogram címet Újhartyán. Az együttműködés keretében konferencia 
sorozaton veszünk rész, hogy el tudjuk készíteni a befektetés ösztönző stratégiánkat, valamint 
az ipari parkról szóló prezentációs anyagot, amelyet átadunk a HITA szervezetének , amit 
felhasználnak befektetők kiajánlásához. A kész anyagokat Magyarországon állomásozó 
diplomáciai csoportoknak mutatnak be, ajánlanak ki. 


