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Vezetői összefoglaló
Az elmúlt években megvalósult és a következő időszakban megvalósítandó fejlesztések
igényt mutatnak egy középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési
dokumentumra, amely meghatározza Jászapáti város középtávú városfejlesztési
tevékenységeit. Ennek eszméjében készült el Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiája, melynek célja az, hogy Jászapáti városnak az igényeken alapuló, a kínálkozó
lehetőségekkel számoló egységes és településrészekre is alkalmazható fejlesztési stratégiája
legyen a 2010-2017-es tervezési időszakára eső feladatok végrehajtáshoz, és megalapozza a
városfejlesztés elkövetkezendő 15 évre szóló irányát azon területeken, melyeket a piac
önmagában nem valósít meg.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fő célja, hogy a város rehabilitáció stratégia
kereteit rövid és hosszútávon meghatározza, a fejlesztési akciókat integráltan alakítsa ki, mely
jelenti a tematikus (ágazati) szempontokat integráló területi alapú személet alkalmazását, az
érintett partnerek széles körét, a fejlesztések finanszírozási, megvalósítási, fenntartási módját,
és többfajta szempont együttes figyelembe vételét.
Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának közvetlen előzménye az
önkormányzat 2007-2010 évekre szóló gazdasági programja, és a felülvizsgálatát elfogadó
18/2009./III.26./ számú képviselő-testületi határozat. Ezen dokumentumok már megtették a
várossal kapcsolatos főbb általános és tematikus megállapításokat és lefektették azokat a fő
fejlesztési elveket, fejlesztési irányokat, amelyeket az IVS teljes mértékben figyelembe vesz.
A dokumentum harmadik fő megalapozója és információs háttéranyaga a város 2001-ben
elfogadott Rendezési Terve.
A város és a városrészek társadalmi és épített környezetet érintő helyzetelemzésének,
valamint a szegregációs tendenciák megállapításának alapja az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat, TEIR, és KSH által rendelkezésre bocsátott adatbázis (STADAT, Jász-NagykunSzolnok megyei Statisztikai Évkönyv, KSH tájékoztatási adatbázis, KSH Népszámlálási
Főosztály), amelynek városrész szintű elemzése a dokumentum újszerű eleme a korábbi
tervezési dokumentumok helyzetértékelő részeihez viszonyítva. Az IVS helyzetértékelése a
Városfejlesztési Útmutató figyelembe vételével, az ott megadott adattípusok elemzésével
készült. A városrész szintű elemzés mindenképpen újdonságként szerepel az IVS-ben,
adatszerűen 2001-es helyzetet rögzít, ugyanakkor az egyéb módon rögzíthető aktuális helyzet
részletes feltárásra került.
Az IVS helyzetértékelő és stratégiai részéhez egyaránt figyelembe vételre kerültek a civil
szervezetek és a vállalkozói szféra képviselőinek korábban és a dokumentum készítése
kapcsán megfogalmazott véleménye és igénye.
Jászapáti város a hosszú távú jövőképében a múlt értékeire támaszkodva fenntarthatóbb,
biztonságosabb, kényelmesebb és esztétikusabb várossá fejlődik, a város hatékonyabb
üzemeltetésének és a város vonzerejének fokozása érdekében mind a városlakók, turisták
mind a potenciális betelepülő intézmények és vállalkozások számára, mellyel a Jászság
gazdasági, és turisztikai mikrotérség központjává válik.
Az IVS-ben megfogalmazásra kerülnek a 15-20 éves átfogó célok, specifikus célok és
városrészenkénti célok. Jászapáti város átfogó célja a helyi hagyományokban, értékekben
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bővelkedő gazdasági-kulturális és táji örökség által kínált lehetőségeket kihasználó és
megőrző, valamint a település vállalkozásainak fenntartható fejlődését elősegítő, a lakosok
számára minőségi élhetőséget, az idelátogató vendégeknek pedig magas turisztikai
színvonalat biztosító vonzó település.
Az IVS egységet alkotó dokumentum, amelyben a városrészekre - Alvég, Szögvég, Kisjárás,
Felvég, Tabán, Városközpont - vonatkozó célkitűzések illeszkednek egymáshoz, és a város
egészére meghatározott célkitűzésekhez. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a
városfejlesztési célkitűzések megvalósításában a funkcióbővítés, a meglévő források
kiaknázása, innovatív hasznosítása egyrészt települési adottságokat, másrészt szemléletet
tükröz. Utóbbit markánsan megjeleníti a környezeti fenntarthatóság, melyben a
lakókörnyezet, kiemelt városi zöldterületek fejlesztése, növelése, energiatakarékos, megújuló
energiára épülő fejlesztések során.
Az IVS priorizálja a városban végrehajtott fejlesztési tevékenységeket, nevesítve olyan
kulcsfontosságú beavatkozásokat, mint a városközpont funkció bővítése, a turisztikai és
rekreációs célú beavatkozások, iparterület fejlesztés. Az IVS figyelmet fordít azokra az
élhetőséget befolyásoló fejlesztésekre is, amelyek a város lakóinak hétköznapjait
befolyásolják, és hozzájárulnak a népességmegtartó képesség javításához. Az IVS foglalkozik
a város hátrányos helyzetű népességével és az Anti-szegregációs Tervben meghatározza a
város által végrehajtandó beavatkozások körét.
Jászapáti város határozott célja, hogy a dokumentumban megjelenített fejlesztési elemek
közül minél több megvalósításra kerüljön, együttműködve a régióval, a térségi településekkel,
de mindenekelőtt Jászapáti város lakosságával, és büszkén álljon helyt a Városfejlesztési
Kézikönyv jó gyakorlatként bemutatottak között a következő város rehabilitációs
tevékenységeiben is.
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1. Jászapáti városi léptékű helyzetértékelése
1.1 A város szerepének meghatározása a településhálózatban
1.1.1 A város helye az országos tervekben

1. ábra: Jászberényi kistérség és Jászapáti
Az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz való viszonyulás
A város azon képességét szeretné ösztönözni, mellyel képes ellátni tágabb környezetét
szolgáltatásokkal, munkahelyekkel. Elérendő célja elmaradott térség településeként az
aktivitás növelése, és a munkahelyteremtéssel járó fejlesztések ösztönzése; helyi
vállalkozások megerősítése, a térségi igényekhez igazodó képzési rendszer megteremtése. A
munkaerőpiacról kiszorultak integrálása érdekében foglalkoztatás és komplex munkaerő-piaci
programok támogatása szükséges.
Az Országos Területfejlesztési Koncepcióból vonatkozó és kiemelendő terület
Magas arányú cigány népességgel rendelkező térség
A KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján a kistérségi legmagasabb, 927 fő önmagát
romának valló lakost regisztrált Jászapátin, mely a lakosság 9,6 %-a volt. Érdekes kiegészítő
adat, hogy a 2002-ben Kérdőíves megkérdezést végző MTA RKK ATI Szolnoki
Társadalomkutató Osztály 2452 fő cigány lakost regisztrált a területen, mely a lakosság
25%-a.
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2. ábra: Magas cigány népességgel rendelkező térségek
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció (2005)
A település jelen IVS keretében teljes mértékben illeszkedni kíván az OTK ezen pontjában
megfogalmazott céljaihoz, a roma lakosság integrálása szükséges a település fejlesztéséhez, és
a kistérségben Jászapáti munkaerőpiaci kínálata jelentősebb, ezért ez nyújthat esélyt
beilleszkedésükre. A magas termékenység, a magas és növekvő gyermekszám, a cigányság
alulképzettsége miatt különös figyelmet érdemel az oktatás mennyiségi és minőségi
fejlesztése. A cigány gyermekek minél szélesebb körű, minél korábbi bevezetése az oktatási
rendszerbe, illetve az iskolázottsági szint növelése megkívánja, hogy megfelelő óvodai és
általános iskolai hálózat legyen ezekben a térségekben. Ez lehetőséget nyújthat az
alulképzettségből adódó munkaerőpiaci hátrányok leküzdésére, a társadalmi befogadás
erősítésére. Ezekben a térségekben a szervezett iskolai és iskolán kívüli alkotómunkára
fektetett nagyobb hangsúly segítheti a gyermekek alkotásvágyának kibontakozását és
újraélesztheti a saját kultúrát, mely kölcsönös elismerést teremthet cigányok és nem cigányok
között, segítve a társadalmi kohéziót, mely folyamat támogatására szükséges a civil
szervezetekkel történő együttműködés. A cigány gyermekek iskolarendszerbe való szerves
bevonásához szükséges a szülők és az iskola közötti kapcsolat javítása, melyet cigány
származású pedagógusok, pedagógus asszisztensek alkalmazása nagyban segíthet.
Az alkotómunka, a művészetek, kézművesség szerepének növelése iskolarendszeren belül és
azon kívül. Az iskolai tanórákon kívüli közösségi programokon, szakkörökön való részvétel
támogatása.
Kitűzött célok:
– A helyi közösségek önszerveződésének támogatása
– A térségi társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítése, a cigányság térbeli
kirekesztődésének megakadályozása
– Jövedelemkiegészítő, fenntartható tájhasználat ösztönzése (földprogram, szervezett,
Szociális erdő- és tájhasználat)
– A cigány népesség visszavezetése a munkaerőpiacra, hagyományos és modern,
alternatív tevékenységek felélesztése, támogatása és a megfelelő közvetítő kereskedői
hálózat megteremtésének ösztönzése.
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A vidékies térségek fejlesztésének horizontális céljai
Ahogy az adottságok minden térségben, térségtípusban más jellegek, úgy a megoldások, a
horizontális célok is természetesen térség-specifikus adaptációt igényelnek:
• A fejlesztések helyi, területi alapú, széleskörű partnerségből építkező, kezdeményezéseken
alapulnak, a közvetett és közvetlen célcsoportok bevonásával a tervezésnél, megvalósításnál.
Ezért az ezeket generáló, a helyi identitás, a hagyományok és az értékek megőrzésére,
tudatosítására, felélesztésére irányuló humánerőforrás-fejlesztés és közösségszervezés a
beavatkozások hangsúlyos elemévé vált, különösképp az ezeket megvalósító, ápoló civil
szervezetekkel.
• A fejlesztéseknek foglalkozniuk kell a közszolgáltatások komplex szervezésével, a helyi
önszerveződés feltételeit nyújtó közösségi terek megteremtésével, megújításával
• A vidékies térségek felértékelődött belső adottságait (a természeti területek és az emberi
tevékenységgel kevéssé terhelt környezet magas aránya, kevéssé szennyezett környezeti
elemek, alacsony népsűrűség és beépítettség, hagyományok, stb.) tudatosítani kell a
társadalomban, a helyi közösségekben.
Kitörést kínál a turizmushoz kapcsolódó, illetve attól függetlenül is létjogosult, a helyi
termelési, tájhasznosítási, kézműves kultúrákra támaszkodó, a tájkaraktert kihasználó
termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások erősítése is.
Támogatandó a helyi tájjelleg mezőgazdasági és ipari termékek, valamint szolgáltatások
kialakítása, piacra jutása, marketingje, értékesítő-beszerző szövetkezeteik, hitelesítő helyi
kamaráik szervezése.
Az OTK-hoz való további illeszkedést mutatja a határon túli együttműködések ösztönzésében,
tekintettel arra, hogy a kistérségben Jászberény mellett a legtöbb nemzetközi kapcsolattal bíró
település Jászapáti, melyek a következőek:
1. a Carignan-Mouzon-Raucourt Kantonok Szövetségével (2001 óta), mely több mint 70 kis
települést foglal magában (kiemelt programok: mezőgazdaság, ifjúsági cserekapcsolat,
turisztika, vegyeskar)
2. a lengyel Łancut járással (2002 óta), mely 12 települést foglal magában (kiemelt
programok: kultúra, sport, mezőgazdaság, ifjúság és turisztika)
3. az osztrák Grafenstein településsel (1991) (kiemelten kulturális, ifjúsági kapcsolat).
A település a továbbiakban is fenntartani, és erősíteni kívánja nemzetközi kapcsolatait és
fejleszteni kívánja jó gyakorlatainak adaptálását. Jelenleg aláírásra előkészített egy újabb
nemzetközi kapcsolat a szlovákiai Kéménd településsel. A testvér-települési megállapodás
aláírására 2010. március 15-én kerül sor.
1.1.2 Jászapáti térségi szerepkörei, feladatai és városhierarchiában elfoglalt helye
1.1.2.1 Régiós és megyei szerepkör és településhálózatban betöltött relatív szerep
A Jászság kisvárosai közül Jászapáti nyerte el a legkorábban a városi rangot 1989-ben. A
város meghatározó szerepet tölt be a kistérség mezőgazdaságában és kiemelendő a turizmusa
is. Kistérségen belüli funkcióbetöltése a környezetgazdálkodás területén jelentős, hiszen a
Régió-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás gesztoraként működik már 7 éve.
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Ugyancsak központi szerepet játszik a település a szennyvízkezelés megoldásában, hiszen
Jászkisér és Jászszentandrás szennyvizét is befogadja és kezeli.
Jászapáti a központja az Alsó-Jászsági Központi Orvosi Ügyeletnek. A jászapáti telephely
– a másik alsó-jászsági telephely Jánoshidán van – a város lakosságán kívül további hat
település sürgősségi betegellátását oldja meg.
Jászapáti Város Önkormányzata elindította a helyi vidékfejlesztés alapjául szolgáló
LEADER+ programot Jászdózsa, Jászszentandrás és Jászivány településekkel közösen.
Ugyanezen települések együttműködéséből – a feladatmegosztás elvét követve – nőtte ki
magát a szélessávú internet megvalósításának pályázata, amelynek gesztora Jászdózsa.
Jászapáti ad otthont a kistérség Helyi Vidékfejlesztési Irodájának (székhelyként), és a
LEADER programok megvalósításáért felelős Helyi Akciócsoportnak.
Tourinform iroda a kistérségben, Jászberényben és Jászapátin található, de egyedül Jászapáti
csatlakozott a Jászok Földjén Turisztikai Egyesülethez.

3. ábra: Jászapáti JászNagykun-Szolnok
megyéhez viszonyított
helyzete
Illetékességi területek:
Építésügy: Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászszentandrás
Gyámhivatal: Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás
Családsegítő és gyermekjóléti Mikrotérségi Központ Jászapáti, Jászivány, Jásztelek,
Jászdózsa
Okmányiroda: Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás
Országos Egyéni Választó Kerületek: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti,
Jászboldogháza, Jászdózsa, ászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás,
Jásztelek
Intézmény típusa
Központ
Állami Főépítészi Iroda
Debrecen
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Erdészeti Igazgatóság
Debrecen
Közigazgatási Hivatal
Debrecen
Építésügy
Jászapáti
Gyámhivatal
Jászapáti
Okmányiroda
Jászapáti
Országos Egyéni Választó Kerületek
Jászapáti
ÁNTSZ - kistérségi
Jászberény
Körzeti Földhivatal
Jászberény
Polgárvédelmi kirendeltség
Jászberény
Regionális Munkaügyi Központ Kistérségi Kir. Jászberény
Rendőrkapitányság
Jászberény
Városi Bíróság
Jászberény
Városi Ügyészség
Jászberény
Tűzoltóság
Jászkisér
APEH
Nyíregyháza
Regionális Munkaügyi Központ
Nyíregyháza
Állategészségügy
Szolnok
ÁNTSZ - regionális
Szolnok
Bányakapitányság
Szolnok
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Szolnok
Növényegészségügy
Szolnok
1. táblázat: Vonzáskörzet elemzése
Forrás: GeoX kft (2008)
1.1.2.2 Jászapáti kistérségi társulásokban, egyesületekben betöltött szerepe
Jászsági Többcélú Társulás
2004. november 3-án a 18 jászsági település, köztük Jászapáti város is aláírta a Többcélú
Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot, ezáltal létrejött a Jászsági Többcélú Társulás,
amely fel tudta vállalni a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is.
Az aláírt Társulási Megállapodásba foglalt, vállalások, melyeket 2005. július 1-től lát el
kötelező és választható társulási feladatként a következők:
 Oktatás és nevelés
 Szociális és gyermekjóléti feladatok
 Egészségügy
 Területfejlesztés
 Környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés
 Gazdaság és turizmusfejlesztés
 Belső ellenőrzés
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Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete (JKHK Egyesülete)
2008. május 19-én a Jászapátin 49 taggal megalakult a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség
Egyesület. Az Egyesület céljai a vidéki területeken történő változások támogatása a
gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása
és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az
alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való
helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá téve beruházások végrehajtása révén a
gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák
visszafordítása érdekében. További céljuk a vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi
kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése, valamint a szélesebb értelemben vett
vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherencia és szinergia
megerősítése a helyi stratégiákon keresztül.
A kistérségi fejlesztést szolgáló dokumentumok közül a Jászsági Önkormányzatok
Szövetsége, és a volt Jászsági Terült-fejlesztési Önkormányzati Társulás (később Jászsági
Többcélú Kistérségi Társulás) mellett csak Jászapáti település vállalta fel a kistérséget
fejlesztő dokumentumok elkészítését. Ezek az 1997-ben elkészült Jászsági
Szennyvízfejlesztési Program, 1999-ben pedig a Jászsági regionális szilárd hulladéklerakót
megvalósító települések rekultivációt és szelektív hulladékgyűjtést alátámasztó program volt.
Azóta a programokra alapozva az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energetikai
Operatív Program 2.3.0. konstrukciójában a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás a Jászberényi és Dél-hevesi kistérségben lévő 31 település felhagyott szilárd
hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg.
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
A társulásnak Jászapáti Város Polgármestere az elnöke, így a gesztor feladatokat is Jászapáti
látja el. A társulásnak 17 jászsági és 16 dél-hevesi település a tagja. Fő feladataik:
 hulladék szállítási feladatok szervezése,
 szelektív hulladékgyűjtés,
 a településeken korábban felhagyott kommunális hulladéklerakók rekultiválása,
 a térség hulladékgazdálkodásának fejlesztésére irányuló pályázatok készítése

1.2. Városi egészére vonatkozó helyzetértékelés
1.2.1. Városszerkezet
1.2.1.1. A város szerkezetét meghatározó morfológiai tényezők
A Jászság, mint a Jász identitástudat alapja
A Tiszától nyugatra fekvő, a Zagyva és a Tarna folyók, valamint az Ágó-patak által körülzárt
ligetes alföldi táj a Jászság. A Jászság és az itt lakók egysége, zárkózottsága, más
népcsoportokénál mélyebb vallásossága és nagyobb földszeretete minden az ország egyéb
részeiből ideérkezőnek már az első néhány lépés megtétele után érzékelhetővé válik. Ezért
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sokan „maguknak valónak” tartják a jászokat, de viselkedésük, életmódjuk és zárt kultúrájuk
gyökereinek megismerése elvezet igazi megértésükhöz. A jász nép egy etnikai népcsoport,
akik a kunokkal jöttek a tatárjárás idején, és békésen letelepültek a Jászság területén.
Régészeti feltárások igazolják azt az állítást, miszerint a népcsoport indoeurópai származású,
alán nyelven beszélő iráni nép. Különleges legeltető állattenyésztése, eredeti kertes települési
viszonyai, külön népisége, sajátos vonásai elválasztják a szomszédos tájaktól.
Károly Róbert uralkodása idején önállóságot kaptak. Ezt követően olyan kiváltságokkal
rendelkeztek, melyek egyesítették a jászokat, és elválasztották, egyben fölé emelték a környék
lakosságának. A Jász Kapitányok a legtekintélyesebb nemzetségfők lehettek. Az 1514-es
törvények azonban megfosztották őket jogaiktól, amiket ugyan 1530-ban visszakaptak, de a
félelmük, hogy újból elveszíthetik ezeket, megmaradt. 1702-ben nem várt csorbítás érte őket a
Habsburgoktól, az udvar elzálogosította, majd eladta a Jászságot a német lovagrendnek. A
több évszázados önállóság ellene szólt a belenyugvásnak, így hosszas tanácskozások,
szervezkedések készítették elő azt az eseményt, melynek vége az 1745-ös redemptióhoz
vezetett, jogaik végleges biztosításához.
A Jászság településein a természeti adottságokhoz, a mocsarak korlátaihoz alkalmazkodó
építkezés alakította ki a jellegzetes kertes települések egy speciális formáját, a halmazos
települést. A települések fejlődését pedig történelmi események, kiváltságaik, jogállásuk
befolyásolta. A települések magját tervszerűtlenül épült, aprótelkes, halmazos beépítésű
részek, a lakótelkek alkották, melyeket szálláskertek (ólaskertek, ún. szérűs kertek) vettek
körül (kétbeltelkes városszerkezet).
A XIX. század első felében a térségben már jelentős volt a tanyavilág is, mely átvette az
ólaskertek szerepét. Ezt követően a kertek is lakóházakkal épültek be. Ez a jellemzően fésűs
beépítésű övezet helyenként ma is felismerhető a belső részt övező, nagyobb területű,
szabályosabb telkekben.
Jászapáti
Jászapáti a Jászság második legnagyobb települése. Egyközpontú, kertes településrendszerű,
gyűrűs, sugárirányú utakkal. A Tisza és a Zagyva közti síkágon terül el, vonzáskörzetébe öt
település tartozik. Közigazgatási területe 78,16 km2, lakosainak száma 9280 fő, ebből
25-28 % kisebbség.
A város nevét először egy 1391-ből származó oklevél említi. Jellemző volt rá a vitalitás, saját
társadalmuk megóvására irányuló törekvések. Emiatt Mária Teréziától 1746-ban városi rangot
kapott, fejlődésnek indult és az Alsó-Jászság központja lett. 1961-ig járási székhely volt, ám a
közigazgatás szocialista átszervezése miatt elvesztette ezt a státuszt. 1989-ben visszakapta
városi rangját.
Gazdasági arculatát döntő mértékben a mezőgazdaság határozza meg. Kisebb kapacitású ipari
üzemek, kereskedelmi egységek, vállalkozások egészítik ki a mezőgazdasági termelést,
bővítik a munkalehetőségeket.
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A városban a művelődésnek, kultúrának mély alapjai vannak. Ennek legfontosabb helyszíne a
klasszicista stílusban épített Városháza, ami ma Könyvtárként funkcionál, a Makovecz Imre
által tervezett Művelődési Ház, és a kaszinó, majd mozi épületéből átalakított Művészetek
Háza. A város kultúráját jelentősen befolyásolják világhírű szülöttei: Vágó Pál festőművész,
akinek szülőházában helytörténeti múzeum működik, Rácz Aladár Kossuth Díjas
cimbalomművész, Makó Pál matematikus, fizikus, Beöthy István szobrász.
Egyre nagyobb szerepet kapnak a város életében a civil szervezetek, és több hagyományőrző
csoport is részt vesz a kulturális és szellemi életben (Népdalkör, Honismereti szakkör,
Néptáncegyüttes, Művészeti iskola). Fő céljaik a hagyományok gyűjtése, a népi kultúra,
néptánc, népdalok tanítása, jeles napok népszokásainak feldolgozása, bemutatása, bálok
szervezése, jász viseletek rekonstruálása. Fontosnak tartják a régi élet bemutatását, melyben
segítségükre van a Tanyamúzeum, de ugyanolyan fontosnak tartják a mesterségek
továbbélését, művelését is, mint pl. szövés, hímzés, szalmafonás, fazekasság, fafaragás.
A város központjában egy gótikus, Katolikus Templom áll, mely 1828-ban, klasszicista
stílusban nyerte el mai formáját. Gyakran iskolavárosként is emlegetik Jászapátit, 2 általánosés 3 középiskolája miatt. A középiskolai összevonások után az intézmény továbbra is vonzza
a diákokat a környező településekről. Már 1767 óta gimnáziumban folyik az oktatás, elsőként
a Jászságban.
Az épített környezetét elsősorban a tanyavilág határozta meg. Később az emberek
betelepültek a városban és kis telkeken építettek vályogházakat. A XIX. században épültek
jobb módú gazdaházak, amik reprezentatív jellegükkel jelentősen befolyásolják a városképet.
A város kimaradt a nagy szocialista átalakításokból. Mintaszerűen megmaradt a tipikus alföldi
városszerkezet, azon belül is a jász települések hagyománya.
A város településszerkezeti terve a még meglévő hagyományos építészeti stílussal és
településszerkezettel jellemezhető településrészek megőrzésével kis mértékben foglalkozik, és
ezen stílusjegyek megtartása mellett ad lehetőséget a településközpont fejlesztésére.
A turisztikai infrastruktúra megalapozását jelentette az 1960-as évek elején épült, ma már
kiemelten legvonzóbb létesítmény, a termálvizes strandfürdő, mely 805 méter mély kútjából
feltörő 45 °C–os vizét 2002-ben gyógyvízzé minősítették. A turizmushoz kötődő szolgáltatást
egészíti ki a 240 férőhelyes kemping, továbbá két szálloda, amelyek többnyire a külföldiek
körében kedveltek.
Jászapáti földrajzi adottságai, valamint történelmi, kulturális öröksége a jászsági
településekkel együtt nagymértékben különböző helyzetet teremtenek a többi kistérségi
településektől. A gazdasági-társadalmi kapcsolatok irányultságai észak-nyugatra mutatnak,
így fejlődési vonalait Budapest közelsége döntően befolyásolja.
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1.2.1.2. A város szerkezetét meghatározó főbb közlekedési tényezők
Közutak
Jászapáti Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő úthálózatának hossza 96,2 km,
melyből külterületen 32,9 km húzódik, amiből 7 km szilárd burkolattal ellátott.
Nagyobb utakat a következő táblázat szemlélteti:
Az út
száma
31
3227
3228
32328

Megnevezés
Főút: Budapest – Dormánd
Jászapáti – Újszász
Jászapáti – Jászszentandrás
Jászapáti belterületén a 31-es főúttól a vasútállomáshoz vezető szakasz
2. táblázat: Jászapáti meghatározó közútjai
Forrás: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala adatszolgáltatás

Vasúti közlekedés
A várost a Szolnok-Vámosgyörk 86. számú, egyvágányú, diesel mozdonyos vasútvonal érinti,
mellyel európai jelentőségű, ún. Helsinki közlekedés folyosó ágához csatlakozó vasútvonalat
közelíthetünk meg (Hatvan, Újszász).

Állomás/megállóhely

Induló járatok naponta

86. sz. vonal
Vámosgyörk
9
Jászárokszállás
9
Jászdózsa
9
Jászkisér
10
Jászkisér felső
10
Szellőhát
10
Jászladány
10
Szászberek
10
Újszász
10
Szolnok
9
3. táblázat: A 86. számú vasútvonalak állomásai, és megállóhelyei
Forrás: MÁV Hivatalos Menetrendkönyv 2009/2010.
A vasútvonalon áruszállítás is bonyolódik, elsősorban mezőgazdasági termékek (cukorrépa)
szállításában játszik fontosabb szerepet. A vasútvonal személyszállításban betöltött szerepe
jelentős. Menetidőben a buszos közlekedéshez viszonyítva kisebb távolságokban
versenyképes (Hatvan, Szolnok Budapest), nagyobb távolságoknál az átszállások miatt már
magasabb megtett idővel kell számolni. Személyszállításban betöltött szerepét nem rontja a
városközponttól való távolsága.
A város területén a vasútvonal a közutakkal csak szintbeni kereszteződésben találkozik.
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Autóbuszos közlekedés
Jászapátin a menetrendszerinti közúti személyszállítást a Jászkun Volán Zrt. és a szomszéd
megyei és az országos Volán társaságok bonyolítják le. Számos távolsági autóbuszjárat is
áthalad a városon. Ezek a járatok kapcsolatot teremtenek a fővárossal, Budapesttel, és más
nagyobb városokkal.
A járatok összességében jelentős forgalmi terhelést jelentenek a város belterületi közlekedési
hálózatára, ezen belül is a belvárosra. A jelenlegi, 2004-2005-ben épített, autóbusz állomás
megközelíthetősége és elhelyezkedése forgalmi szempontból megfelelő.
Autóbuszjáratok száma Jászberénybe (átszállás nélkül)
Település
Munkanap Szabadnap Munkaszüneti
nap
Jászapáti
32
24
22
Autóbuszjáratok száma Szolnokra (átszállás nélkül)
Település
Munkanap Szabadnap Munkaszüneti
nap
Jászapáti
8
7
5
4. táblázat: Menetrendszerinti autóbuszjárat száma Jászapátiról
Forrás: Volán Hivatalos Autóbusz Menetrend 2009/2010.
Közlekedésrendészet
Komolyabb balesetveszélyt jelent a 31. sz. főút, és 3228-as út kereszteződése. A gyors és
biztonságos közlekedés érdekében ennek a kereszteződés körforgalmúvá alakítása
folyamatban van, a 31-es főút felújításával kapcsolatosan.
Légi közeledés
Jászapátin állandó repülőtér nincs, csak a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan
ideiglenes fel- és leszállópályák a növényvédelmi repülőgépek, helikopterek részére. Az Ipari
Parkban jelenleg működik egy ideiglenes mezőgazdasági repülőgép felszállóhely (Z137 T és
M18 dromedár).
A legközelebbi személyszállító repülőtér a településhez a budapesti Ferihegyi Repülőtér,
amely 88 km távolságra, mintegy 1,5 óra utazási távolságra található.

1.2.1.3. A város szerkezetét meghatározó főbb városszerkezeti problémák
A város szerkezetét meghatározó legfőbb városszerkezeti probléma a települést kettészelő
31-es számú közlekedési főútvonalon zajló jelentős forgalom. Továbbá jelentős
mezőgazdasági forgalommal bír a 3228 számú - Jászapáti – Jászszentandrást összekötő - út. A
legnagyobb zajforrás a közlekedés, mely főleg a nagyobb forgalmú utak mentén jelentkezhet
károsító hatással. A közúti közlekedés által okozott zaj két összetevőből áll. Egyrészt a
településen átmenő tranzit-, másrészt a belső forgalomból.
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A közúti tömegközlekedés autóbuszokra és vasútra épül. Az autóbusz járatok nagy része a
város központján halad keresztül, ami a főút forgalmát tovább növeli, míg a vasút a város
szélén halad el.
A közlekedési zaj eloszlása nem egyenletes. A forgalom sűrűsége napszakonként és havonta
is változik. A közúti forgalom zaja nappal és éjszaka is átlépi a zajterhelési határértéket (dB).
Az épített környezet hiányosságait tekintve legnagyobb probléma a jellegzetes belvárosi
arculat és egyes funkciók hiánya (közösségi tér), amely a jelentős mezőgazdasági potenciállal
rendelkező települést arculatában és funkcióellátottságában is vonzó településsé teheti.
A városközpontban jelentkező további városszerkezeti probléma a szabadtéri közösségi terek
és rendezvények megtartására alkalmas helyszínek, illetve minőségi zöldterületek hiánya,
alacsony aránya. Jelenleg a városi rendezvények egy részét a városi sporttéren szervezik.

1.2.2. Gazdaság
Jászapáti döntően mezőgazdasági jellegű város, kisebb kapacitású könnyű- és élelmiszeripari
üzemek, kereskedelmi egységek egészítik ki a mezőgazdasági termelést. Az OECD
lehatárolása alapján vidékies településnek nevezhető Jászapáti 118 fő/km 2 népsűrűségével. Az
OECD azokat a területeket minősíti vidéknek, ahol 150 fő/km 2-nél kisebb a népsűrűség, így
vállalkozásfejlesztési tevékenységeit ennek figyelembevételével kell kialakítania.
A kistérségi gazdasági-társadalmi kapcsolatok irányultsága észak-nyugati, így fejlődési
vonalait Budapest közelsége döntően befolyásolta, amely a Jászság távolabbi területén
elhelyezkedő Jászapáti gazdasági fejlődését nagymértékben korlátozta a Felső-Jászságban
lévő városokhoz képest. A befektetők számára éppen ez a helyzet nyújt kedvezőbb kínálatot a
Jászság munkaerőpiacán, hiszen az Alsó-Jászságban –és a hasonló helyzetben lévő
szomszédos Dél-Hevesi kistérségben- magas az álláskeresők száma.
Jászapáti Város Önkormányzata a város és a térség gazdasági fejlődéséért, 2002-ben
létrehozta a Jászapáti Ipari és Logisztikai Parkot, mely infrastrukturális fejlesztésével
mindinkább kedvezőbb feltételeket kínál a befektetők számára. Jászapáti ipari infrastruktúrát,
munkaerőpiaci igényekhez igazodó humán erőforrás-fejlesztést és munkát kereső, a
lakóhelyéhez közeli munkalehetőséget megbecsülő munkaerőt kínál a befektetőknek.
Jászapáti Város gazdasági célja, hogy a lehető legnagyobb mértében segítse a település
vállalkozásainak fenntartható fejlődését (és nem növekedését) oly módon, hogy annak
közvetlen hatásaként a település lakosainak- kiemelten a szegregátumokban élők
elhelyezkedését lehetővé tevő munkahelyek száma növekedjen, mely hozzájárul települése
hosszú távú céljának megvalósításához.
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A vállalkozások általános jellemzői
A regisztrált vállalkozásoknak 2004 és 2008 között átlagosan 16%-a 0 fős, 78 -80%-a mikro(1-9 foglalkoztatott), 3-4 %-a kis- (10-49 foglalkoztatott), és 1 % középvállalkozás (50-249
foglalkoztatott). A vállalkozások mintegy 73 %-a működő vállalkozás.
A vállalkozások aktivitása a tercier szektor tekintetében a városközpontra koncentrálódik, míg
a feldolgozó ipar, és a csekély részesedésű termelő ipar a Városközpont és Szögvég
városrészeken, a mezőgazdasági vállalkozások termelési helye a város perifériáján, és a
külterületen valósul meg, az értékesítés pedig a városközpontban és a termelés helyszínén
vegyesen.
A következőkben gazdasági szektoronként alapján kerülnek bemutatásra a gazdaság
jellemzői, tekintettel arra, hogy minden szektorban más helyzetkép került megfogalmazásra,
melyekre a stratégia célok meghatározásánál tekintettel kell lenni.
5.
2007
Jászapáti településen (%-ban)
gazdasági szektor
országos regionális megyei kistérségi települési
mezőgazdaság A-B szektor 3,31
4,96
4,59
5,221
4,15
ipar F+C szektor
18,71
18,578
20,36 25,314
22,80
tercier G-U szektor
77,95
76,457
75,038 69,465
73,06
táblázat: A vállalkozások gazdasági szektor szerinti megoszlása Jászapátin
Forrás: KSH
A település vállalkozóinak KKV-k szerinti besorolása (2004. évi XXXIV törvény szerinti
megoszlása)
Jászapáti regisztrált vállalkozásai
KKV
Nagy vállalkozások
Összes vállalkozások

2004
2005
2006
2007
2008
na
449
513
525
975
na
0
0
0
0
na
449
513
525
975
Jászapáti 2000 Mg. Zrt, Megaker Kft, Net-Alarm
Kft, Jász-Tész Kft, Jász-Vasút Kft, Urbánné és Társa
Kft, Fort-Kom Bt, KERT MESTER-2005 Kft,
Jelentősebb vállalkozások név szerint
SZŐLLŐSI ZOLTÁN, TÉBA TÜZÉP ÉS
ÁRUHÁZ, Jászközmű Kft, Jászbau 2000 Kft, Xanta
Ruhaipari Kft.
6. táblázat: Jászapáti regisztrált vállalkozásinak száma, és jelentősebb vállalkozásai
Forrás: KSH
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1. diagram: A KKV-k számának változása 2004 és 2008 között
Forrás: KSH
Kiegészítések az ábrához: a regisztrált vállalkozások létszámadatainak tükrében és a 2004. évi
XXXIV. törvény, valamint a 800/2008 EK (2008.aug.28) alapján, melyeknek értelmében
KKV-nak minősül a 250 fő alatt foglalkoztató vállalkozás. Az adatok a fentiek alapján
tartalmazzák a 0 főt foglalkoztató vállalkozásokat is, 2004-ben még nem készült KKV
minősítést tartalmazó adatbázis a regisztrált vállalkozásokra. 2007-ről 2008-ra a vállalkozások
száma nagy mértékben megnőtt, mely magyarázata az, hogy nagyrészt 2008. I. félévében
regisztrálták magukat az adóhatóságnál a mezőgazdasági őstermelők.
100%-os Önkormányzati tulajdonú vállalkozások, akik nem minősülnek KKV-nak:
Városüzemeltető Kft., mely a strand üzemeltetését látja el, és a Jászközmű Kft., mely három
település önkormányzatának tulajdona és a szennyvíz ellátást működteti.
Jászapáti Város Iparűzési Adóbevételét mutatja a következő táblázat:

2. diagram: Jászapáti Város Iparűzési bevételei 2000-2009
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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1.2.2.1. Mezőgazdasági szektor
Jászapáti város Jászberény, Jászkisér és Jászladány után a legnagyobb területű szántóföldet
hasznosítja a kistérségben, az állattenyésztés tekintetében a térség legmagasabb szarvasmarha,
és meghatározó sertés állománnyal rendelkezik, az őstermelők átlagosan 100ha feletti
területen termelnek.
Tejet elsősorban a Jásztej Zrt. dolgozza fel. Húsfeldolgozást folytat a Füle István és Fia Kft.
Másodlagos feldolgozók közt szerepel a tésztagyártás, dinnye termesztés Pócs és Társa Kft.
Termelői és beszerzői értékesítési szövetkezések működnek Jászapátin: 2 BÉSZ, 2 TÉSZ, a
Jászapáti 2000 Mg. Zrt. gesztorságában. Ugyanitt gabonafélék termeltetési integrációja folyik.
A Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt. 2009-re Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb
mezőgazdasági vállalkozássá nőtte ki magát árbevételének 27%-os növekedésével, összesen
256 főt foglalkoztat, és egyedüli mezőgazdasági vállalkozásként került be a megye TOP
listájába a 29. helyre (Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara
(2009): Jász-Nagykun-Szolnok Megye 50 legjelentősebb cége 2009).
A helyi önkormányzat többször rámutatott arra a tényre, hogy az Európai Unió
vidékfejlesztési politikájával egyetértésben stabilizálni és támogatni szükséges a
mezőgazdaság megtartását, és elő kell segíteni fejlődésüket.
A Jászsági Fejlesztési Koncepció és Operatív Program (2007): 1. prioritásként határozza meg
a mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás korszerűsítését, 2. prioritásként: a vidéki
lakosság életminőségének javítását, az önkormányzat részéről az elsődleges termelőktől a
fogyasztókig történő közvetlen eljuttatásának segítését tűzte ki célul, mellyel a lakosság
biztonságos védelme mellett az értékesítési lánc csökkentésével a minőségi háztáji árukhoz
való olcsóbb hozzájutást segíti. Ehhez szükséges, hogy helyi és a környező települések
termelői megfelelő körülmények között árulhassák termékeiket. A városnak célkitűzéséhez
illeszkedve a jelenleg hiányosságokat mutató, a mezőgazdasági termékek értékesítésének
elsődleges színteréül szolgáló piacot szükséges oly módon fejlesztenie, hogy az lehetővé
tegye azon termékek értékesítését is, melyeknek előállítására, forgalmazására szigorú
egészségügyi előírások vonatkoznak (hús, tej, pékárú, tészta stb. termékek).
A szezonális munkák okozta munkahiányra alternatív termelési és keresleti technikáknak a
megismertetésében kell kapcsolatot találnia az önkormányzatnak, és oktatás vagy előadások
keretében szükséges a jó gyakorlatokat adaptálnia, és átadnia a helyi termelőknek.

1.2.2.2. Ipari szektor
A Jászapátin található vállalkozások mintegy 22%-a tevékenykedik az iparban, és a nem
mezőgazdasági termelő vállalkozások aránya is alacsony mely az alacsony iskolai
végzettséggel rendelkezők foglakoztatásban jelent nagy hiányosságot. A kereskedelmi és
szolgáltató tevékenységekhez már meghatározott legalább középiskolai végzettség szükséges.
Az ipari és logisztikai park címet 2002 nyarán nyerte el Jászapáti Város Önkormányzata, az
Ipari Park jelenleg alacsony kihasználtsággal rendelkezik, a vállalkozások betelepülése
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elmaradt a várakozásoktól. Az Ipari Park Jászapáti ÉK-i részén található a belterületi határ,
egyben az Újszász–Vámosgyörk vasútvonal mellett, a 31.sz. másodrendű főútvonal mentén
Budapesttől 95 km-re. A parkban beépítésre kimért terület: 38.059 m 2, bővítésre
felhasználható terület: 125.052 m2.
A városközpontban a 31.sz. utat keresztezik az Újszász-Jászapáti (3227-es) és a JászapátiJászszentandrás (3228-as) közutak. A MÁV vasútállomás közvetlenül az Ipari Park mellett
található, mely kiváló lehetőségek kínál a logisztikai szolgáltatásokhoz. Ugyancsak
szomszédos ingatlan a LUKOIL üzemanyagtöltő állomás is. Az Ipari Parkban jelenleg
működik egy ideiglenes mezőgazdasági repülőgép felszállóhely (Z137 T és M18 dromedár).
Út
A város infrastrukturális alapbeállítottság jó, tekintve, hogy É-i határa a 31.sz. másodrendű
főút, É-D-i irányban pedig a 31.sz. főútról leágazva húzódik egy 5,0 m szélességű burkolt út,
amely csatlakozik az úgynevezett pélyi földútba. A pélyi úttól D-re földutak vezetnek a
mezőgazdasági területekre.
Vasút
A terület mellett húzódik az Újszász-Vámosgyörk közötti vasútvonal, mely összeköttetést
biztosít a Budapest-Miskolc (26 km) és a Budapest-Szolnok (30 km) vasúti fővonalakkal.
Ivóvíz, csapadékvíz elvezetés, szennyvízelvezetés
A terület ivóvízellátása megoldott, szolgáltató az önkormányzat által alapított
Városüzemeltető Kft. A területen 2000-ben épült ki a csapadékvíz-elvezető rendszer, a
városban pedig 2006-ra alakították ki a szennyvízrendszert, amelyre az Ipari Park területe egy
600 m-es hálózat megépítésével csatlakoztatható.
Gázellátás
A területre 1998-ban építették ki a földgázvezetéket, a szolgáltatást a TIGÁZ biztosítja.
Villamosenergia ellátás
Az önkormányzat 2002-ben 400 W teljesítményű trafót épített, melynek teljesítménye igény
szerint tovább fejleszthető 1 KW teljesítményig. A szolgáltatásról az ÉMÁSZ gondoskodik.
Hírközlés
A távközlési hálózat szolgáltatója az Invitel Zrt.
Az Ipari Parkban működő vállalkozások és tevékenységeik: A területen jelenleg telephellyel
rendelkező vállalkozások a következők, főbb tevékenységük szerint: Jászapáti 2000. Mg. Zrt.
(mezőgazdasági tevékenység), Centrum Kft. (kereskedelmi tevékenység), Megaker Kft
(műanyag újrahasznosítás), AIR PATROL Kft. (üzemanyagtöltő állomás és növényvédő
szerek), LUKOIL Kft. (üzemanyagtöltő állomás), Diogenész Építészeti Stúdió, HA-HÓ Kft.
(mindkettő
bútorgyártás),
Jászmetál
Kkt.
(fémhulladék
feldolgozás),
Fehér Zoltán vállalkozó (műanyag újrahasznosítás), Recsi Ferenc vállalkozó (baromfi
tenyésztés).
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Kutatás-fejlesztés helyzete
A hátrányosabb helyzetű régiókban a vállalkozások el vannak zárva a nemzetközi K+F
hálózatoktól és kutatási központoktól. Magyarország hátrányát növeli, hogy a GDP-hez
viszonyítottan sokkal kevesebbet költ K+F-re (0,89 % az 1,95 %-kal szemben), és az is
néhány városra koncentrálódik.
1.2.2.3. Tercier szektor
Az Észak-Alföldi Régió 10 legnagyobb idegenforgalmat bonyolító megyei települése között
Szolnok, Tiszafüred, Berekfürdő, Cserkeszőlő és Abádszalók mellett Jászapáti is helyet
kapott. Az 1 főre jutó GDP a magyarországi átlaghoz viszonyítva a 7 tervezési-statisztikai
régió közül az Észak-alföldi régióban a legalacsonyabb, az országos átlagnak 1998-ban
mindössze 68%-át érte el.
A régió EU átlaghoz számított GDP-hozzájárulása mindössze 32,5%, szintén a
legalacsonyabb a magyarországi régiók közül.
E tekintetben elsődlegesen cél az 1 főre jutó GDP oly mértékű növelése, amely az országos
átlaghoz való közelítést teszi lehetővé.
Jászapátin, bár alapvetően mezőgazdasági település, a kiskereskedelmi és vendéglátóhelyek
meghatározó szerepet töltenek be, biztosítják a lakosság-megtartó és kiszolgáló funkciót. A
kiskereskedelmi üzletek tekintetében az üzletek 32%-a élelmiszerüzlet és áruház, 8%-a
ruházati szaküzlet, 7%-a festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok üzlet, 7%-a járműüzlet
és üzemanyagtöltő állomás, 40%-a vendéglátóhely.
Időszak

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
év
év
év
év
év
év
év
év
év

Kiskereskedelmi üzletek
száma (humán
gyógyszertárak nélkül)
(db)

112

114

116

117

113

114

107

95

99

Vendéglátóhelyek száma
(db)

46

48

48

49

48

49

47

47

40

Összes kereskedelmi
szálláshely
szállásférőhelyeinek
száma (db)

264

264

300

290

300

300

673

673

673

7. táblázat: A tercier szektor üzleteinek, vendéglátóhelyeinek, szálláshelyeinek száma 20002008 Forrás: KSH
A kereskedelmi szálláshelyek számának változásáról elmondható, hogy 1998-ig 1 kemping
üzemelt, majd 1 panzió kezdte meg működését, illetve 2002-től 1 db szálloda is megtalálható
a településen, illetve ez bővült újabb szállodával 2008-tól. Jászapáti városa a kereskedelmi
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szálláshely tekintetében a kistérségben a legmagasabb férőhellyel és a legmagasabb
vendégéjszakával rendelkezett 2008-ban mintegy 19.555 vendégéjjel, és a vegyes összetételt
mutatja, hogy a kistérség városai közt a legnagyobb magánszállásadás férőhellyel
rendelkezik. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött átlagos tartózkodási idő tekintetében a
megye városaihoz viszonyítva Jászapáti város a harmadik helyet foglalja el Kunhegyes és
Túrkeve után 3,9 nappal. ű
A térség bár turisztikailag nem frekventált terület, kétféle utazási célról beszélhetünk a
Jászság és Jászapáti turisztikai formája kapcsán. Az egyik meghatározó utazási célja az
ideutazóknak a szabadidő turizmus, melyet a magas magánszállásadásban eltöltött
vendégéjszaka igazol, a jó minőségű termálvíz készlet és a települési látványosságok,
programok pedig idevonzzák a turistákat. Ezen látványosságok a következőek:
 A kistérség legvonzóbb létesítménye a gyógyvizű termálfürdő, amely a külföldi
vendégek körében is kedvelt
 A mezőgazdasági életmódot bemutató tanyamúzeum a Jászapáti 2000. Mg. Zrt.
jászszentandrási úti központjában található
 A Makovecz Imre által tervezett művelődési ház színházi és zenei előadásoknak, a
város közösségi rendezvényeinek ad helyet.
 A horgászni vágyókat kiváló horgásztavak várják. A város szélén található erdők
gazdag állatállománya a vadászoknak kedvez. Kellemesen tölthetik el idejüket a
lovaglást kedvelő vendégek is. A város és környéke kiváló helyszín kerékpártúrák
szervezésére.
 A nyári főszezonban szabadtéri programok teszik színesebbé a nyaralók ittlétét. A
rendezvények sorában kiemelkedik az 1973. óta évenként megrendezésre kerülő
JÁSZSÁGI RANDEVÚ, a 10 éves hagyományra tekintő ARATÓÜNNEP és
TAVASZINDÍTÓ GAZDANAPOK, Szakmai Hagyományok- Hagyományos szakmák
rendezvény. Valamennyi program az együttműködés jegyében valósul meg, mivel
önkormányzati, civil, és vállalkozási kezek munkálkodnak a programok újításán, és
folyamatos megvalósításán.
A turisztikai tevékenység másik ütőereje az üzleti turizmus. Nem a magas külföldi tőke
aránya indokolja az üzleti turizmus miatt Jászapátin megszálló menedzserek ittlétét, hanem a
térség szálláshely hiánya. Jászapáti látja el Jászberény város vállalkozásai partnereinek
meghatározó részét. Az üzleti turistákat hétköznap kell kielégíteni, szálláshelyükre
visszatértükkor szívesen vesznek igénybe szolgáltatásokat, vesznek részt programokon.
Mindkét turizmus formában hiányosságot mutat a központi városkép megformálása, ahol az
emberek szívesen leülhetnek a parkba, vagy megnéznék a szép templomot. A városnak a
központi városkép formálása szükségszerű, és sürgős beavatkozást igényel, tekintettel arra,
hogy mindazon vállalkozásait, akik a turizmusból részesednek, ily módon tudja a legnagyobb
mértékben támogatni, kvázi, plusz szolgáltatást nyújt a tevékenységükhöz.
A KSH adatai szerint a 2004-2007-es időszakban csökkent a vendégek, valamint a
vendégéjszakák száma, viszont a 2008-as évben egyértelmű növekedést láthatunk. A 2008-as
évben az összes regisztrált vendég száma Jászapátin 5107 fő volt, amelynek 31 %-a volt
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külföldi. Az összes eltöltött vendégéjszakák száma 19632, melyből 51,5 % a külföldi
vendégektől származik.
2004
2005
2006
2007
Külföldi vendégek száma (fő)
1483
1363
1107
1161
Külföldi vendégéjszakák száma
9523
8455
8298
9000
(éjszaka)
Belföldi vendégek száma (fő)
2628
2548
2432
2826
Belföldi vendégéjszakák száma
7901
7642
7656
8139
(éjszaka)
Összes vendég száma (fő)
4111
3911
3539
3987
Összes vendégéjszaka száma (éjszaka) 17424
16097
15954
17139
Külföldi vendégek átlagos tartózkodási
6,42
6,2
7,49
7,75
ideje (éjszaka)
Belföldi vendégek átlagos tartózkodási
3
3
3,1
2,88
ideje (éjszaka)
Vendégek átlagos tartózkodási ideje
4,23
4,12
4,51
4,3
(éjszaka)
8. táblázat: Kereskedelmi és magánszálláshelyek vendégforgalma
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

2008
1587
10119
3520
9513
5107
19632
6,37
2,7
3,84

1.2.2.4. Vállalkozások szerepe a fejlesztésekben
A kistérség vállalkozásai a Nemzeti Fejlesztési Tervben az AVOP-ban 1.190.097.611 Ft
támogatást nyertek el, melyből Jászapáti erős mezőgazdasági fölényét mutatja, hogy ebből
vállalkozásinak ítéltek meg 546.740.685 Ft-ot. A ROP-ból a kistérségi vállalkozások jutó
támogatás 575.048.385 Ft volt, melyből 2.397.500 Ft-ot Jászapáti vállalkozásai nyertek el.
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a GOP-ból 4.507.435.873 Ft –ot nyertek el a Jászság
vállalkozásai, ezen belül Jászapáti település vállalkozásai 36.227.296 Ft támogatásban
részesültek, de az ÉAOP 1.1.1 D Telephelyfejlesztés programban is van támogatott
Jászapátiból.
A fejlesztések jelentős hozzáadott értéket képviselve megvalósultak, a település vállalkozásai
továbbra is nagy aktivitást mutatnak a fejlesztésekre, sajnos korlátozza pályázói
lehetőségeiket, hogy bár mezőgazdasági a település, az 5000 fő lakosság és 100/km 2
népsűrűség miatt a GOP-ban jogosultak pályázatot benyújtani, ahol viszont 50%-nál nagyobb
mezőgazdasági árbevétellel rendelkező vállalkozás nem jogosult támogatásra.
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1.2.2.5. Helyi gazdaságfejlesztés egyéb eszközei
Az önkormányzat és a vállalkozói civil szervezetek vállalkozói fórumok keretében segíti a
vállalkozások információhoz jutását. Ilyen előadásokra az APEH szervezeti képviselőit, helyi
dolgozókat, Uniós pályázati tanácsadókat hívnak meg. Ezen fórumokon kerül sor az
igényfelmérések meghatározására, a település vezetősége nagy figyelmet fordít a fejlesztések
megalapozottságára, függetlenül attól, hogy az adott vállalkozás közvetlenül részese-e az
adott projektnek, vagy közvetetten hatással van rá. Problémát jelent, hogy ezek a fórumok
nem rendszeresek, nem rendszerezettek, pedig a magas résztvevői arány (40-50 vállalkozó) a
programok szükségességét mutatja.
A település a saját honlapján, egyedülálló módon, díjmenetesen teszi közé a vállalkozásai
elérhetőségét, főbb tevékenységüket, melynek jelentősége abban rejlik, hogy az interneten
keresők nagy többsége csak tevékenységi körre, kulcsszóra keres, így a város honlapján való
címlista versenyelőnyhöz juttathatja azon vállalkozásokat is, akik nem rendelkeznek saját
honlappal.
A város lehetőséget biztosított a vállalkozásainak arra, hogy az önkormányzat
közfoglalkoztatottjai térítésmentes gondozzák a vállalkozások környezetében lévő
közterületeket.
A vállalkozókkal való személyes kapcsolattartás kiváló, melyet erősít, hogy a Helyi
Vidékfejlesztési Iroda és a Helyi Akciócsoport székhelye is Jászapátin található, a Kistérségi
Koordinációs Hálózat pedig kihelyezett fogadóórát biztosít a vállalkozás részére.

1.2.2.6. Információs társadalom
Infrastruktúra
Vezetékes telefon
A vezetékes telefon a mobiltelefonok térhódításával és az internetes telefonszolgáltatók
megjelenésével – az eredeti funkcióját tekintve – egyre kisebb jelentőségű. A távbeszélő
fővonalak előfizetői számát tekintve évek óta csökkenés figyelhető meg. A vezetékes
telefonhálózatnak a jelenben fontos és valószínűleg számottevő – bár az egyéb technológiák
terjedése miatt csökkenő – szerepe lesz a szélessávú Internet-hozzáférés kiszolgálásában.
Jászapátin a távbeszélő fővonalak száma (ISDN vonalakkal együtt) 2006-ban 2131 db, 2007ben 1915 db volt.
Jászapátin az alábbi szolgáltatók működtetnek vezetékes telefonvonalat: Invitel Zrt., Netháló9 Kft., Magyar Telekom Nyrt, T-Online Magyarország Zrt., PR-Telecom Zrt.
Mobil telefon
A Magyarországon működő három mobil telefonszolgáltató a térséget lefedi. Három átjátszó
központ található Jászapátin: T-Mobile a Temető utcában, Pannon a víztorony tetején,
Vodafone a régi orvosi rendelő mögött.
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A mobil internetezés lehetősége (WAP) biztosított, így a mobil- és multimédiaalkalmazások
bárhonnan elérhetők.
Kábel TV
A kábeltelevíziós hálózaton, a televíziós jeleken túl bármilyen elektromos impulzust lehet
továbbítani. A kétirányúsított csillagpontos hálózatok alkalmasak internetes és telefonos
szolgáltatások bonyolítására is.
A településen 2007-ben a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 1203, a
lakásállomány 32,85 %-a, ami az egyéb statisztikai adatokkal összehasonlítva nem áll a
legrosszabb helyen. (Jászberényi kistérség 34,7 %; megye városai 38,2 %; megye 28,4 %;
Közép-Magyarországi régió 31,8 %; ország 50,1 %).
Internet
Jászapátin jelenleg 4 szolgáltató (Invitel Zrt., Netháló-9 Kft., T-Online Magyarország Zrt.,
PR-Telecom Zrt.) kínál Internet hozzáférést, ellátást. A világhálóhoz való kapcsolódási
lehetőségek: ISDN-alapú, analóg telefonvonalon keresztüli modemes kapcsolódás, DSL,
kábel TV alapú, mobiltelefonos hozzáférés, mikrohullámú, optikai kábelen keresztüli,
valamint a műholdas kapcsolódás.

Közösségi hozzáférés és képzés
Azok számára, akik az otthonukban nem rendelkeznek megfelelő Internetes kapcsolattal, az
informatikai infrastruktúra megismertetésében, és fejlesztésében lényegesek a nyilvános
hozzáférési pontok.
A településen internetes közösségi hozzáférési hely működik a Város Könyvtárban és az
újonnan kialakított, önkormányzati működtetésű Teleházban, amik fontos szerepet játszanak
az informatikai kultúra terjesztésében.
Informatikának az oktatásban betöltött szerepe, tehát az információs társadalomra való
felkészítés, az informatikai ismeretek késség szintű elsajátítása, illetve az infokommunikációs
eszközök megismertetése és használata jónak mondható, hiszen az informatikai profilú képzés
több szinten is jelen van a településen.
A Jászapáti Általános és Művészeti Iskola tagintézményeiben már kis iskolás kortól kezdve az
oktatásban szerepet játszik a számítástechnika, ami szintén segít az informatikai kultúra
terjesztésében, az információs társadalomra való felkészítésben, valamint az informatikai
ismeretek elsajátításában.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrincz Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégiumban lehetőség van informatikai szakmacsoportokban folytatni a tanulmányokat.
Az utóbbi intézmény tanfolyam keretén belül alapfokú számítógép-kezelői képzésben ad
lehetőséget az informatikai ismeretek késség szintű elsajátítására, az infokommunikációs
eszközök megismertetésére.
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A településen egyéb lehetőségek, képzések is adottak fiatalok, idősebbek, és nyugdíjasok
számára, hogy megismerjék az informatikai infrastruktúrát, és informatikai ismereteket
sajátítsanak el.

1.2.3. Társadalom
1.2.3.1 Demográfia
Jászapáti város területe 7816 hektár, állandó népessége a 2001-es népszámlálás alapján 9645
fő volt. A népszámlálás óta eltelt hét évben a népesség 9280 főre csökkent.
A város állandó népessége folyamatosan csökken, melynek legfőbb oka a folyamatosan romló
értékű negatív természetes szaporodás és vándorlási egyenleg.
Jászapáti lakónépessége a 2001-es népszámlálás alapján 9672 fő volt, ami az 1990-es évi
lakosságszám 98,4%-át tette ki a természetes fogyás és a vándorlási egyenleg eredője alapján.
2006-ra (KSH) a lakónépesség 9465 főre csökkent tovább, aktuális 9186 fő (2009.
november).

3. diagram: Jászapáti népességének alakulása 1990 és 2008 között
Forrás: KSH
A népszámlálás évében (2001) Jászapáti korszerkezetéből 1935 (20%) gyermekkorú (0-14
éves), 5803 (60%) aktívkorú (15-69 éves) és 1934 fő (20%) pedig időskorú (60 év felett) volt.

26

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017

4. diagram: Jászapáti Város korszerkezete 2001-ben
Forrás: KSH
A város korszerkezete a megye városainak összesített értékéhez képest pozitívan eltér, a
gyermekkorúak aránya 3% ponttal volt magasabb, míg az időskorúak, pedig 1% ponttal
alacsonyabb.
A város népességének kedvezőtlen demográfiai helyzetét jelzi azonban a magas eltartottsági
ráta is, azaz a gyermek és időskorú népesség együttes aránya a 15-59 éves népességhez
viszonyítva. Jászapáti esetében az eltartottak aránya 67,3% volt, ami Jászberény (59,4%) és
Jász-Nagykun-Szolnok megye már városaihoz (60,8%) képest magasabb volt.

1.2.3.2 Képzettség – műveltség

Jászapáti
Jász- NagykunSzolnok megye városai
Jász- NagykunSzolnok megye
Ország összesen

15-X éves
lakónépességből a
befejezett általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya
(%)

A 18-X éves
lakónépességből az
érettségivel
rendelkezők aránya
(%)

A 25-X éves
lakónépességből a
főiskolai vagy
egyetemi
diplomával
rendelkezők
aránya (%)

81,3
87,6

28,4
35,9

7,7
11,3

85

30,5

8,9

88,8
38,2
12,6
9. táblázat: Jászapáti lakónépességének iskolai végzettség szerinti megoszlása területi
összehasonlításban
Forrás: KSH Népszámlálás 2001
A 2001-es népszámlálás adatai alapján Jászapáti lakosságának képzettségi mutatói
(a megfelelő korúak százalékában) minden más területi egységgel összehasonlítva
kedvezőtlenebb.
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Jászapátin a 15 évesnél idősebb korosztály 81,3 %-a fejezte be az általános iskolát. Ez az
országos értékektől 7%-ponttal, a megye városaitól 6%-ponttal, a megyétől 4%-ponttal
alacsonyabb. A 18 év feletti középfokú végzettségűek arányát tekintve hasonló képet kapunk.
A 25 évesnél idősebb népesség 7,7%-a végzett felsőfokú tanulmányokat, mely a területi
összehasonlításban a legkedvezőtlenebb.
2001-ben a legfeljebb általános iskolai végezettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül 34,7% volt.

1.2.3.3. Munkanélküliség-foglalkoztatás
A kistérség városainak 2001-es adatait összehasonlítva megállapítható, hogy a
foglalkoztatottak aránya a munkaképes korú népességen belül jóval alacsonyabb Jászapátin
(44%), mint Jászberényben (53%) vagy Jászfényszarun (69%).
Népszámláláskor a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül 49,7 % volt, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel és rendszeres
munkajövedelemmel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 24,7% volt. A
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 2001-ben 46,5 %, míg a
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 47,3% volt.
A munkanélküliség alakulásának legutóbbi 3 évben történő vizsgálatához az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat adatai állnak rendelkezésre. A „relatív mutató” (nyilvántartott
álláskeresők a munkavállalási korú népességé %-ában) alapján Jászapáti helyzete
kedvezőtlen, mert az adott mutató valamennyi évben jóval magasabb, mint Jászberény vagy
Jászfényszaru vonatkozásában.
A táblázatban feltüntetett „arányszám” (a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz
viszonyított aránya) alapján megállapítható, hogy Jászapáti helyzete kedvezőbb az országos
átlagnál, de a kritikus gazdasági környezetre (gazdasági válságra) Jászapáti nem képes olyan
szintű választ adni, mint Jászberény vagy Jászfényszaru (2007. és 2008-ban az arányszám az
országos átlaghoz viszonyítva Jászapátin jóval kedvezőbb képet mutatott, 2009-ben viszont az
országos átlagnál kedvezőtlenebbé vált, míg a másik két település vonatkozásában 2009-ben
is kedvező a helyzete).
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Kimutatás a munkaügyi szervezetnél regisztrált álláskeresőkről
KSH adat hiányában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján
(www.afsz.hu)
nyilvántartott
munkaképes
relatív
össz
365
település
korú
mutató
arányszám
állapot
es fő napon túl népesség fő
%*
**
/ fő
(15-59
éves)
Jászapáti
292
39
5906
4,94
0,79
Jászberény
587
120
17985
3,26
0,52
2007.
Jászfényszaru
98
23
3721
2,63
0,42
08. hó
Jászapáti
306
42
5863
5,22
0,82
Jászberény
558
90
17964
3,11
0,49
2008.
Jászfényszaru
132
19
3731
3,54
0,55
08. hó
Jászapáti
498
62
5887
8,46
1,01
Jászberény
1038 131
18055
5,75
0,69
2009.
Jászfényszaru
226
26
3795
5,96
0,71
08. hó
kimutatás a foglalkoztatottak és munkanélküliek számáról
KSH népszámlálási adatai alapján
település
munkaképes
foglalkozregisztrált
relatív
korú népesség
tatottak
munkamutató
/fő
száma /fő
nélküli / fő
%
Jászapáti
6381
3776
85
1,33
Jászberény
20740
13037
251
1,21
Jászfényszaru 4064
2343
78
1,92
1990
Jászapáti
6566
2893
340
5,18
Jászberény
21210
11362
587
2,76
Jászfényszaru 4263
2953
120
2,81
2001
*
relatív mutató:nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában
**
arányszám: a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
10. táblázat: Kimutatás a munkaügyi szervezetnél regisztrált álláskeresőkről, és a
foglalkoztatottak és munkanélküliek számárról
Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat, KSH Népszámlálás
Jászapátin kevés munkalehetőség kínálkozik, amely elsősorban azoknál az álláskeresőknél
okoz kivédhetetlen akadályt, akik nem képesek vagy nem akarják az ingázással járó terheket
felvállalni.
A településen élők elhelyezkedési esélyei helyben rosszak, de a Felső-Jászság elsődleges
munkaerőpiacán (meghatározóan az ipar, kis mértékben a szolgáltatás ágazatban) jelentkező
munkakínálat az országos, régiós és megyei szintnél is kedvezőbb esélyeket nyújt a 20-30 km
távolságú ingázást vállaló álláskeresőknek. A munkakínálat kiterjed az általános iskolai
végzettségűektől kezdve a felsőfokú végzettségű álláskeresőkig.
A munkahelyteremtést a város önkormányzata kiemelt feladataként kezeli, ezt a képviselőtestület gazdasági programjában rendre megfogalmazza.
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A városfejlesztési tervek elkészítésében meg kell jelennie azoknak a helyi
munkahelyteremtést szolgáló elemeknek, amelyek a befektetési környezetet erősítik, javítják.
Ezek között a település szintű nevelési, oktatási fejlesztések, települési infrastruktúra,
valamint vállalkozásbarát fejlesztések, szolgálva a piacképes munkaerő létrehozását, kedvező
befektetési környezet erősítését.

1.2.3.4. Egészségi állapot
Az egészségi állapot helyzetéhez kapcsolódóan a születéskor várható átlagos élettartam
adatokat a regionális, a legkedvezőbb régió és az országos területi adatokhoz hasonlítjuk
(Jászapáti adataiként a legszűkebb területet, Jász-Nagykun-Szolnok megyét figyelembe véve),
megállapíthatjuk, hogy a település az összehasonlításban a férfiak vonatkozásában kedvező
1990-es mutatók, 2001-re és 2008-ra romlottak. Mindkét nem esetében egyébként a
születéskor várható átlagos élettartam növekedett az 1990 – 2008 időszak alatt (férfiaknál
65,60-ról 68,71-re, nőknél 73,24-ről 77,19-re).
születéskor várható átlagos élettartam
területi egység
férfi
nő
1990 2001
2008
1990
2001
2008
1 Jászapáti
(Jász-Nagykun- 65,60 67,43 68,71 73,24 76,25 77,19
Szolnok megye)
2 Hajdú-Bihar megye
65,72 68,04 69,53 73,63 76,63 77,52
3 Szabolcs Szatmár-Bereg megye
63,34 65,78 68,05 73,25 75,74 77,41
4 Észak-Alföld régió
64,81 67,03 68,76 73,39 76,17 77,40
5 Közép-Magyarország régió
65,47 69,10 71,06 73,66 76,53 78,08
Magyarország
65,13 68,15 69,79 73,71 76,46 77,76
11. táblázat: A születéskor várható élettartam területi lebontásban 1990 és 2008 között
Forrás: KSH STATADAT
A megfelelő életminőség a település fejlődési feltételeinek elválaszthatatlan része. Az
életminőség fontos eleme a testi és a lelki egészség, a testi és a lelki fejlődés feltételrendszere.
A település rendelkezik a „Jászapáti Egészségtérképe és Egészségterve 2009”
dokumentummal, amely a gyermek- és felnőtt lakosság egészségvédelme, a természetes és
építet környezet, az önkormányzat és civil szervezetek vonatkozó lehetőségeit és feladatait
foglalja keretbe.

1.2.3.5. Jövedelmi helyzet
A lakosság jövedelem helyzetére elsősorban a személyi jövedelemadó adatok alapján lehet
következtetni. A KSH 2008-ban megyei statisztikai évkönyvében meghatározta a kistérségi
SZJA szintű jövedelmet átlagosan, illetőleg meghatározta a települések lakosság
számarányosan változó átlagos éves SZJA jövedelem.
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Jászberényi
kistérség
Jászapáti
város

2004.
1.232.689,-

2005.
1.356.699,-

2006.
1.458.450,-

2007.
1.502.204,-

2008.
1.605.856,-

1.291.927,-

1.299.679,-

1.307.477,-

1.405.538,-

1.502.520,-

12. táblázat: SZJA alapú jövedelmek átlaga
Forrás: KSH
A táblázatból is látható, hogy növekszik ugyan az SZJA alapú jövedelmek átlaga Jászapátin,
de alatta marad a kistérségi átlagnak, illetve a tendencia is megváltozott, hiszen 2004-ben
Jászapáti volt kedvezőbb helyzetben a kistérségi átlaggal szemben (a kistérség egy főre eső
SZJA szintű jövedelme a Jászapáti mutatónak 95%-a volt 2004-ban), 2005-től megfordult az
arány, 2008-ban már a kistérséghez viszonyítva a Jászapáti mérték csak 94% volt.
Ugyan ez a megállapítás igaz a háztartások nettó jövedelmére is.

Jászberényi
kistérség
Jászapáti
város

2004.
43.315,-

2005.
52.066,-

2006.
58.459,-

2007.
52.133,-

2008.
56.175,-

49.517,-

49.879,-

52.408,-

51.644,-

52.560,-

13. táblázat: Háztartások nettó jövedelme
Forrás: KSH
1.2.4. Környezet
1.2.4.1. Természeti környezet
A természetvédelmi tevékenység törvényi hátterét az 1996. évi LIII. törvény adja és az ezt
kiegészítő rendeletek. A törvényi szabályozás új elemként a természetvédelem feladatait
kiterjeszti a védett területeken, fajokon kívül az ún. ”természeti területekre” is, vagyis azon
területekre, ahol az emberi beavatkozás nem volt túl jelentős, tehát a területet még
természetközeli állapotban lévőnek tekinthetjük.
A kiegészítő rendeletek közül a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az ún.
„Érzékeny Természeti Területekre” vonatkozó szabályzat. A rendelet „kiemelten fontos”,
„fontos” és „tervezett” ÉTT kategóriákról, és az ezen kategóriák által érintett területekről
rendelkezik. Ezek alapján a Jászság-régiója „tervezett ÉTT terület” besorolást kapta, vagyis a
kistérség minden települése érintett a rendelet szabályaiban.
Tervezett ÉTT terület:
Megye
Település kódja
Település neve
Jász-Nagykun-Szolnok
22202
Jászapáti
14. táblázat: Tervezett ÉTT terület
Forrás: 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet
A. Natura 2000 hálózat Jászapátit is érinti. A 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelethez –
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet hivatkozására az európai közösségi jelentőségű
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természetvédelmi
megtalálható.

rendeltetésű

NemzetiparkTelepülés igazgatóság
(NPI)

Jászapáti

Hortobágyi

területekkel

1. sz. melléklet
szerinti
különleges
madárvédelmi
terület
megnevezése

érintett

települések

között

2. sz. melléklet
szerinti
különleges
természetmegőrzési terület
megnevezése

Jászság

Jászapáti

is

3. sz. melléklet
szerinti kiemelt
jelentőségű
természetmegőrzési terület
megnevezése
Jászapáti-Jászkisériszikesek

15. táblázat: A Natura 2000 Jászapáti vonatkozása
Forrás: 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet
Fontos ökológiai tényező, a kistáj vízgazdálkodási szempontból az arid éghajlat és a magas
napsütéses órák száma. A vegetációs időszakban érkező csapadék szárazabb években akár
100-150 mm-rel is kevesebb, mint a napsütéssel érkező azt elpárologtató energia mennyiség
(az ariditási index 1,28-1,30). Részben emiatt, részben antropogén hatások miatt találunk ma
oly kevés összefüggő fás vegetációt a területen.
A XIX. században elkezdődött, majd a XX. században folytatódott folyószabályozási
munkálatok jelentősen érintették a Zagyva-Tarna vízrendszerét is, így kihatottak a vidék
ökológiai viszonyaira. Megszüntettek, illetve területében jelentősen összezsugorítottak
számos olyan fás élőhelyet, ami potenciálisan a térségre jellemző lenne (magasártéri
ligeterdők), ugyanakkor  olykor másodlagos folyamatokat indukálva  új élőhely típusokat
is kialakítottak (pl. szikesek). A múlt század 50-es éveitől a mezőgazdálkodás
intenzifikálódása az előbbinél is nagyobb kárt okozott a természeti környezetben.
A terület növényföldrajzilag az Alföld flóravidék (Eupannonicum), Tiszántúl (Crisicum) és a
Duna-Tisza közi (Prematricum) flórajárásának határterületén helyezkedik el.
Legjellegzetesebb élőhely típus Jászapátin a szikes élőhely. Az előforduló társulások
változatosak, elhelyezkedésük mozaikos. A nedvesebb típusú asszociációk közül megtalálható
itt az ecsetpázsitos sziki rét (Agrostio-Alopecuretum pratensis), illetve a hernyópázsitos sziki
rét (Agrostio-Beckmannietum eruciformis). Ezek réti szolonyec talajon fordulnak elő.
Előbbiben a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), utóbbiban hernyópázsit (Beckmannia
eruciformis) az állományalkotó faj. Mindkettőben gyakori a fehér tippan (Agrostis
stolonifera) és a keskenylevelű perje (Poa pratensis subsp. angustifolia). A társulásokon belül
erős a mozaikosság.
A mézpázsitos szikfok (Puccinellietum limosae) társulás átvezet a szárazabb asszociációk felé.
A társulás névadója a benne legnagyobb tömegben előforduló sziki mézpázsit (Puccinellia
limosa).
A szárazabb típusok két legáltalánosabb képviselője a cickafarkas- illetve az ürmös szikes
puszta (Achilleo- illetve Artemisio-Festucetum pseudovinae). Mindkét társulás alapfaja a
veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina), mellette a réti- és a pusztai cickafark (Achillea
collina és a. setacea) vagy a sziki üröm (Artemisia santonicum) található.
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Jászapáti területe változatos növényzete mellett gazdag állatvilága miatt is igen értékes
élőhely. A gyep kedvező produktivitású, nagy egyedsűrűségű fitofág rovarközösséget tart el.
A terület értékét különösen a madárvilága jelenti. A terület egyrészt vonulási szempontból,
másrészt szaporodó- és táplálkozó helyként jelentős. A fészkelők között megtalálható az
ugartyúk (Burhinus oedicnemus), a réti sas (Haliaeetus albicilla), a kakukk (Cuculus
canorus), a fogoly (Perdix perdix) és a fürj (Coturnix coturnix). Telelő faj a területen a réti
fülesbagoly (Asio flammeus) és a nagy őrgébics (Lanius excubitor). Kiemelendő továbbá az
átvonuló fajok széles köre, amelyek között megtalálható a nyílfarkú és a kanalas réce (Anas
acuta, Spatula clypeata), a fehér- és fekete gólya (Ciconia- ciconia, nigra) vagy a nagy- és kis
póling (Numenius arquata, N. phaeopus). Emlősök közül említést érdemel a mókus (Sciurus
vulgaris), az őz (Capreolus capreolus) vagy a keleti sün (Erinaceus concolor).
Az erdő, mint természetes életközösség, sokféle növény- és állatfajnak nyújt megfelelő
élőhelyet. Az egyre zsugorodó területű természetközeli erdők állapota úgy őrizhető meg ha:
 az utánpótlás őshonos fajokkal történik
 az illegális fakivágások megszűnnek
 az erdős területek megfelelő vízellátása biztosított lesz
Az egykoron vízjárta alföldi táj velejárója a környezetéből 5-10 m-rel kiemelkedő kerek
alaprajzú magaslat, amely mind keletkezési korát, mind eredeti funkcióját tekintve változatos,
viszont évszázadok óta szerves alkotórésze az adott tájnak.
Jászapáti területén megmaradt kunhalmok (2 db)
1. Akasztó-halom: A várostól 1,5 km-re északkeleti irányban található erősen roncsolt
halom, rajta tájidegen fekete fenyőt ültettek.
2. Alsónyomási-halom: A várostól délnyugatra a Holt-Tarna homokhátján fekvő halom,
amit a térképek általában Borbély-hát néven jelölnek. A felszántás hatására teljesen
eltűnt felszínéről az ősgyep borítás.
Ezekből a halmokból az egyiket őrhalom (jelző funkcióval), a másikat határhalom
(határmegjelölés) funkcióval emelték. Mára sajnos a kunhalmok jelentős része (50-70 %-a)
eltűnt az Alföldről. Pusztulásuk a mezőgazdaság intenzifikálásának „köszönhetően”, amely az
elmúlt 20-30 évben volt a leggyorsabb. A természetvédelemben különös figyelmet kell
fordítani a megóvásukra. E munkának ad törvényi hátteret az 1996. évi LIII. természetvédelmi
törvény, melynek 23. § (2) bekezdésében a törvény minden kunhalmot, mint „természeti
emléket” védetté nyilvánít és „országos jelentőségű” minősítés alá helyez.
Jelentős kultúrtörténeti értéket képviselnek és már csak néhány maradt fent országszerte,
például a Csörsz-árok a Jászságban és környékén. A történeti kutatások szerint a közeli (18
km-re lévő) Jászárokszállás nevében az „árok” a Csörsz-árkából származik, illetve az egykori
Csörsz-árok jelölte ki Jászapáti főutcájának vonalát. Keletkezésük idejéről, létrehozóiról és
funkciójukról máig jelentős vita dúl a régészeti szakirodalmakban. Egyes elképzelések szerint
a rómaiak mélyítették ki ezeket a 4-5 m szélességű, helyenként 3 m mélységet is elérő árkokat
talán védelmi célokból. Ezen elmélet ellen szól, hogy a rómaiak sehol máshol nem alakítottak
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ki hasonló sáncokat. Más elképzelések szerint például a Csörsz-árkot éppen a rómaiak elleni
védekezésül több mint 100 km hosszan a területen élő jászok ásták. Bár a jelenlegi
szakirodalmi adatok abban egyetértenek, hogy az ezek az árkok a védekezésen kívül más
funkciót nem töltöttek be, tehát vízrendezésre sohasem használták őket, elhelyezkedésükből
fakadóan azonban jelentősen befolyásolták a folyóvölgyek vízháztartását, így – alkotóik
szándékától függetlenül – kiemelkedő szerepet játszottak az Alföld vízrendszerében. A
Csörsz-árok egyes részeinek védelme folyamatban van, ami indokolt is minden jobb
megtartású szakaszon, kultúrtörténeti értékénél fogva.

1.2.4.2. Környezetállapot
1.2.4.2.1. Zajterhelés- és rezgés
A város a szerényen iparosodott települések közé tartozik. Jásztej Zrt., Fémkoffer Kft., FortKom Bútoripari Kft., Xanta Ruhaipari Kft. a nyilvántartásban szereplő főbb gyártó
tevékenységet folytató üzemek. Ezek közül több zajkibocsátási határértékkel rendelkezik, de
környezetükben mérés nem volt.
A legnagyobb zajforrás a közlekedés, mely főleg a nagyobb forgalmú utak mentén
jelentkezhet károsító hatással. A közúti közlekedés által okozott zaj két összetevőből áll.
Egyrészt a településen átmenő tranzit-, másrészt a belső forgalomból. Erre irányuló mérések
2003-ban történtek, azóta nem. Amint a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
méréséből is kitűnik, mind a nappali, mind az éjszakai határérték meghaladja az irányadó
értéket. A vizsgálatot a művelődési ház előtt (István király út 6-10.) végezték a 31.
főközlekedési út Jászapátin átvezető szakaszán a 98+800 – 98+824 közötti szelvényen, a
településközpontban. A mérést 2003. 09. 19 – 2003. 09. 23 között végezték éjjel is és nappal
is. A vizsgálat eredményei a következő táblázatban találhatók.
Mértékadó A hangnyomásszint
Zajterhelési határérték (dB)
(dB)
nappal
éjjel
nappal
éjjel
66,2
61,0
65,0
55,0
16. táblázat: Zajszintmérés
Forrás: KÖTIVIKÖFE Akkreditált Zajvédelmi Laboratóriuma
A vasúti közlekedés szerepe az áru- és személyszállításban egyaránt csökkent az elmúlt
években. Újszász – Jászapáti – Vámosgyörk vonalszakaszon nem nagy a forgalom mértéke
sem a teher, sem a személyszállítás vonatkozásában.
Jászapáti területen állandó repülőtér nincs, csak a mezőgazdasági tevékenységhez
kapcsolódóan ideiglenes fel- és leszállópályák a növényvédelmi repülőgépek, helikopterek
részére.
A kisipari telephelyek, vállalkozások száma ingadozó. Gyorsan reagálnak a változó piaci
helyzetre, így rövid idő alatt profilt váltanak vagy megszűnnek. Ezért telepítésük zajvédelmi
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szempontból kedvezőtlen hatásokat eredményezhet. Családi házas övezetben nő az épület
alagsorába, garázsába telepített zajos tevékenységek száma (pl.: asztalos ipari tevékenység).
A mezőgazdaság két ágazata közül a növénytermesztés panaszokra nem vagy csak néha ad
okot. A tevékenységet jellemzően lakott területtől távolabb folytatják. Időszakosan (pl.
szántás, betakarítás, repülőgépes növényvédelem, termék-fuvarozás) terhelik zajjal
környezetüket. A kapcsolódó helyi feldolgozói háttér (szárítók, tárolók) zaja sem terjed túl
általában a mezőgazdasági terület határán, legfeljebb időszakosan terhelik közvetlen
környezetüket zajjal.
Az állattartással kapcsolatban leginkább az intenzív, kis helyigényű tartás okozhat lakossági
panaszokat. A bejelentéseket indikáló tényező a baromfinevelés, sertés-, libatartással
összefüggésben az állatok hangja, másrészt (egyes állattartási módoknál) a kapcsolódó
technológiai berendezések-, jobbára a mesterséges szellőztetés zaja.

A lakó- és középületek rendeltetésszerű használatát biztosító épületgépészeti berendezéseinek
szellőző ventilátorok, hűtőaggregátorok okozhatnak még kellemetlen zajokat. Az ABC
áruházak hátsó frontjára elhelyezett szellőventilátorok, hűtőpultok aggregátorai az
akadálytalan hangterjedés következtében okoznak határérték feletti környezetterhelést.
Szaporodnak az épületek falára, tetejére telepített légkondicionáló berendezések száma is és
nemcsak intézményi, üzemirodák falán, tetőzetén, hanem lakóingatlanokon is, melyek panaszt
okozhatnak.
Gondot okoznak a lakókörnyezetben, a lakásban vagy melléképületben működő boltok, kis
üzletek. Ezek egy részénél nem a közvetlenül kibocsátott zaj, hanem a hajnalban áruszállítást
végző járművek vagy a vásárlók, vendégek által okozott zaj adhat panaszra okot.
A különböző szórakoztató létesítmények (éttermek, sörözők, presszók, szabadtéri
rendezvények) a rendeltetésszerű használaton túlmenően a közönségforgalomból adódó zajjal
is terheli környezetét. Zavaró hatásuk szignifikánsabb a szabadtéri rendezvények esetében,
ahol hiányoznak hanggátlással rendelkező külső határoló szerkezetek.
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Munkahelyi zajszint
Megítélési "A"-hangnyomásszint (dB) Legnagyobb "A"-hangnyomásszint (dB)
érték
határérték
érték
határérték
80,6
85
94
125
Zajkibocsátás
A zajszint korrigált értékei (dB/A)
Megengedett határérték (dB/A)
nappal
éjjel
nappal
éjjel
40,9
37,9
50
40
17. táblázat: Szórakozóhelyi zajszintmérés
Forrás: Szórakozóhely tulajdonosa
Lakossági panaszbejelentés kapcsán zajmérést 1993-ban Szabó István fagylaltozójával
kapcsolatban végeztek. A zajpanasz oka megszüntetésre került.
1.2.4.2.2.Levegőszennyezés
A levegőtisztaság-védelem a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata. A légszennyezés
közvetlenül hat az emberi egészségre, és befolyásolja a környezet más elemeinek állapotát is.
A levegőtisztaság-védelem felmérésénél figyelembe kell venni az országhatárokon kívülről
jövő levegő állapotát, a termelési és fogyasztási tevékenységeket, valamint a közlekedés
következtében a légtérbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét, minőségét.
A 2001. július 1-jével hatályba lépett 21/2001.(II. 14.) Kormányrendelet megszüntette az
ország területének levegőtisztaság-védelmi szempontból történő kategorizálását, de
lehetőséget teremt ökológiailag érzékeny területek kijelölésére. A levegő védelmével
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14) Kormányrendelet a mérvadó, melyet
2009.10.01-től változtattak. A rendelet 23. §-a jelöli ki a levegővédelmi ügyekben eljáró
hatóságokat, mely szerint „első fokon a környezetvédelmi felügyelőség, illetőleg e
rendeletben meghatározott esetekben, a települési önkormányzat jegyzője látja el”.
A települések igazgatási területén belül az egyes terület-felhasználási egységeket, azok
határvonalait az adott települések önkormányzata által megállapított helyi építési szabályzat
állapítja meg.
A légszennyezettségi mérések 2005-ben Jászapátin a következőképpen alakultak:
Telephely Forrás SO2
CO
NOx Szilárd Egyéb
KSH
Település
db
db
t/év
t/év
t/év
t/év
t/év
22202
Jászapáti
26
73
0,010 2,057
1,923 0,050 0,487
18. táblázat: Légszennyező anyag kibocsátási adatok Jászapátin 2008-ban
Forrás: Jászapáti Környezetvédelmi Programja – szakdolgozat, készítette: Urbán Csaba
Jászapátin a közlekedésből eredő –főleg a településen áthaladó főút mentén–, a közlekedési út
mentén keletkező szennyező anyagok járulnak hozzá a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a szénmonoxid, a szén-dioxid és különböző aromás szénhidrogének szintjének növekedéséhez. Út
melletti porszennyeződés csak kis mértékben tapasztalható. A szén-dioxid kibocsátás a
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település egész területén a fosszilis tüzelőanyagok égetésekor volt jelentős, azonban az
1994-ben kiépült gázvezeték rendszer eredményeként – melyre a háztartások 73%-a már
csatlakozott – a lakossági fűtésből eredő légszennyezés jelentős mértékben csökkent 2007-ig.
Azonban a gáz – mint tüzelőanyag – árának folyamatos növekedése miatt ismét egyre
jellemzőbb – mint szinte minden kisvárosban – a fosszilis tüzelőanyagok előtérbe kerülése a
lakosság körében. Ez 2010-es évtől akár a légszennyezettség növekedését is jelentheti.
Csökkenő mértékű, de még előfordul tarló- és hulladékégetés.
A mezőgazdaság főleg porral, az energiaellátó rendszerek üzemeltetéséből származó
anyagokkal, valamint a parlagon hagyott területeken a gyomnövények pollenjeivel ill. a
repülőgépes permetezések által növényvédő-szerekkel szennyezi a levegőt.
A belterületi állattartás mértéke Jászapátin folyamatosan csökkenő mértékű. Problémát a
zárt, szigetelt trágyatárolók részleges hiánya jelent(het)i. A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény 46.§ értelmében a települési önkormányzatoknak
önkormányzati rendeletben szabályozniuk kell az állattartás körülményeit. Jelenleg az
állattartás helyi szabályiról szóló 10/2001. (IV. 1.) helyi rendelet szabályozza az állatok
tartására vonatkozó szabályokat, melyet legutoljára 2004-ben a 7/2004 (III.25) számú
határozatával módosított a Képviselő-testület.
Jászapátin elsősorban tüzeléstechnikai eredetű légszennyezéssel kell számolni. Legnagyobb
szén-monoxid kibocsátó a sütőipar.
A városban összesen 12 jelentésre kötelezett légszennyező telephely található:
Telephely
Concordia közraktár kereskedelmi Rt. raktártelepe
Fémkoffer Kft.
Fort-Kom Bt.
Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt. I. sz. központ
Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt. II. sz. központ
Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt. libatelepe
Jászapáti 2000 Mezőgazdasági ZRt. sertéstelepe
Jász-Sütőház Kft.
Jásztej Rt.
Rádiusz Bt.
Eurocorn Pékség
Xanta Ruhaipari Kft.
Összesen
19. táblázat: A településen nyilvántartott légszennyező telephelyek
Forrás: Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
1.2.4.2.3. Pollen
A város közterülete és külterülete gondozás és művelés alatt áll, így alacsony a parlagon
hagyott területek aránya. Gyomosodás előfordul, de az önkormányzat közfoglalkoztatás
keretében gondozza a közterületeket és a lakosságot is rendszeresen felszólítja a
gyommentesítésre. Parlagfű főleg a vasútvonal mentén, a „szőlő” elnevezésű területen, illetve
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az aratás utáni időszakban a mezőgazdasági területeken fordul elő. A város belterületén
jelentős parlagfüves területek évek óta nincsen, irtásuk szervezett keretek között zajlik.
Az asztmás betegek száma az allergiás megbetegedésekkel együtt rohamosan növekvő
tendenciát mutat. Ennek okán fogalmazódott meg az igény az allergén részecskék
monitorozása iránt. Az ÁNTSZ 1992-ben hozta létre Aerobiológiai Hálózatát, mely 2002-ben
13 állomást működtetett az ország területén. Az állomások adatai 70 km-es sugarú körön
belüli területről szolgáltatnak reprezentatív adatokat. Ezek közül az egyik Szolnokon található
(Jászapátitól 45 km), így a térség pollenekkel való szennyezettségéről reális információkkal
rendelkezik a város.
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június

március

február
Lórom sóska
mogyoró
nyár
nyír
olajfafélék
ostorfa
parlagfű
pillangósok
platán
sások
gesztenye
szil
tiszafa

Ailantus
Sambucus
Fagus
Cupressaceae
Urticaceae
Juglans
Almus
Morus
Umbelliferae
Pinaceae
Compositae
Poaceae
Salix
Carpinus
Tilia
Acer
Cannabis
Fraximus
Chenopodiace
a
Rumex
Corylus
Populus
Betula
Oleaceae
Celtis
Ambrosia
Fabaceae
Platanus
Cyperaceae
Castanea
Ulmus
Taxus

július

bálványfa
bodza
bükk
ciprusfélék
csalánfélék
Dió
éger
eperfa
ernyősök
fenyőfélék
fészkesek
füvek
fűz
gyertyán
hárs
juhar
kender
kőris
libatopfélék

május

Allerge-nitás VIRÁGZÁS-POLLENSZÓRÁS
április

Magyar név Latin név

október

Jászapáti országos viszonylatban a relatíve kedvező állapotú területek közé sorolható, de ez
nem jelenti azt, hogy a pollenszennyezés egészségügyi szempontból figyelmen kívül hagyható
lenne. Az ÁNTSZ által monitorozott pollenekről pollen koncentrációk alakulásáról tájékoztat
a következő táblázat.
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tölgy
utifű
üröm
vadgesztenye

Quercus
Plantago
Artemisia
Aesculus

***
***
****
**
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20. táblázat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata által monitorozott taxonok pollenszórása
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok megyei Környezetvédelmi Program.
**** - nagyon gyakori allergén, igen sokan szenvednek tőle
*** - gyakori allergén
** - nem gyakori allergén, keveseket betegít meg
* - panaszokat nem okoz, illetve allergenitásáról nincsenek adatok
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a környezeti levegő meghatározó immissziós adatokat az
ÁNTSZ Országos Immissziómérő Hálózata Jászberény városban méri. Jászberényben több
mint tíz éve működik a korábban az ÁNTSZ, 2002-től a Közép-Tisza Vidéki
Környezetvédelmi Felügyelőség által üzemeltetett levegőminőségi mérőhálózat. Jászapáti
Jászberénytől 17 km-re fekszik, levegőminőség szempontjából ez a távolság elhanyagolható.
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1.2.4.2.4. Felszíni vizek
A Jászság – benne Jászapáti is – vízrajzára elmondható, hogy korábban vízjárta terület volt, és
a rendszeres áradások miatt nagy kiterjedésű vizes laposok és mocsarak maradtak vissza. A
szabályozások után az ősi vízi világ teljesen eltűnt, többnyire vízhiányos területek alakultak
ki. A vízgazdálkodást öntözőcsatornákból oldják meg.
A települést nem érinti jelentősebb vízfolyás, és természetföldrajzi helyzetéből következőleg
árvíz által sem veszélyeztetett. Jászapáti az egyetlen nem élő víz mellé települt jász település.

4. ábra: Jászapátin és környékén lévő csatornák
Forrás: Önkormányzat
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1.2.4.2.5. Állóvizek
A településen több állóvíz található, melyek – Jászapátin régen több vályogverő mesterember
dolgozott – az agyag kibányászása után keletkezett kubikgödrökben felhalmozódó vízből
alakultak ki. A következő táblázat ábrázolja a tavak helyzetét:
Hasznosítás
formája

Tájrendezés
ideje/
létrehozva

A tó neve

Hrsz.

Terület
(ha)

Panna-kútja

2364

3,7859

horgásztó

2002

Nagy-Homokos

356

2,7141

horgásztó

2002

Kis-Homokos

3379

1,7972

Fűzfás

3552/1

2,0046

Fertő

1019/14

Kossuth-Tóth u.

1346

Csányi lapos

1453/2

3,9881

Horgász

4043/2

4,7

-------

vízgyűjtő
és
1999
jóléti tó
vízgyűjtő
és
1999
jóléti tó
feltöltve,
1999
közepén csatorna
feltöltve,
2002
közepén csatorna
félig
feltöltve,
hulladékos,
------nádas
sporthorgászat 2003

Forma
felhagyott
bányagödör
felhagyott
bányagödör
felhagyott
bányagödör
felhagyott
bányagödör
felhagyott
bányagödör
felhagyott
bányagödör

Tulajdonjog

önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat

felhagyott
bányagödör

önkormányzat

mesterséges

magán

21. táblázat: Jászapáti tavai
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

6. ábra: Jászapáti tavai, felhagyott és rekultivált bányagödrei helyrajzi szám szerint
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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A Panna-kútja és a Nagy-Homokos – Jászapáti két legnagyobb tava – a helyi Munkás
Horgász Egyesület kezelésében van. Karbantartott és az évenkénti nádvágás megoldott.
Partjuk rendezett, füves, fás. A kialakított ökológiai helyzet fenntartása miatt utógondozás,
ellenőrzés történik, amely gyeptakaró-, cserje- és fagondozást, a terület ellenőrzését foglalja
magában. Panna-kútjába történik bevezetés (strandról termálvíz), míg kivezetés is csak ennél
a tónál történik: egy csatorna segítségével szabályozzák a vízszintet. A tavak rendszeresen
horgászversenyek színhelye, mellette csapadékgyűjtőként is funkcionálnak.
A Nagy-Homokos-tónál problémát jelent a tó egyre nagyobb mértékben való térnyerése a
környező partok terhére, és ezáltali feliszapolódása. Már kétszer sikertelen pályázatot nyújtott
be az önkormányzat rekreációs célú megújításra. A Panna-tó és környezete a Déli városrész
rehabilitációja projekt finanszírozásában hulladékgyűjtő edényeket és pihenésre,
kikapcsolódásra szolgáló padokat kapott.
A Kis-Homokos és a Fűzfás-tó főként vízgyűjtő funkciót lát el. Koncentráltan nem történik
sem ki-, sem bevezetés a tavakba. A két tó közvetlen egymás mellett van, fedett csatorna köti
össze őket, mely a vízszintszabályozásnál játszik szerepet. A kialakított ökológiai helyzet
fenntartása miatt utógondozás, ellenőrzés történik, amely gyeptakaró-, cserje- és fagondozást,
a terület ellenőrzését és a beépített műtárgy ellenőrzését foglalja magában. Ezen tavak körül is
hulladékgyűjtő edények és pihenésre, kikapcsolódásra szolgáló padokat helyeztek el a
Déli városrész rehabilitációja projekt finanszírozásában, továbbá egy füvesített-bokrosított
park is kialakításra került mellettük.
Fertő-tó és a Kossuth-Tóth utcai tó a tájrendezés során feltöltésre került. Mind a két hely
közepén vízgyűjtő és vízelvezető funkcióval árok került kialakításra. A kialakított ökológiai
helyzet fenntartása miatt utógondozás, ellenőrzés történik, amely gyeptakaró-, cserje- és
fagondozást, a terület ellenőrzését, a tereprendezett terület ellenőrzését, az illegális
szennyvízbevezetések megakadályozását és a csapadékvíz elvezetésének ellenőrzését foglalja
magában.
A Csányi-lapos a felhagyott és rekultivációra váró hulladéklerakó közvetlen
szomszédosságában van. Területe mocsaras, hulladékkal szennyezett, nádas elegy. A
felhagyott hulladéklerakó rekultivációja után ezt a területet is tájrendezés alá kell vonni. A
rekultiváció 2010-2011 között várható.
A Horgász-tavakat mesterségesen alakították ki, 8.000 m3 víz utánpótlása fúrt kútból történik,
melyre gépház működik. Vízgyűjtő funkciója nincs. Halnevelés és sporthorgászat céljából
hozták létre. A tó agyaggödörben kialakított, partját hullámtörés céljából kövekkel rakták ki.
A tó környezete füvesített, fás, a vízinövény telepítés eredménye nem látványos.
1.2.4.2.6.Felszín alatti vizek
A felszín alatti vizek tisztaságának biztosítása nélkülözhetetlen, ugyanis kiemelt szerepük van
az ivóvízellátásban.
A talajvizek környezeti állapota:
A talajvizek környezeti állapotát a tároló közeg (talaj) földtani adottságai, a
hidrometeorológiai helyzet (beszivárgás, párolgás) és a külső antropogén szennyező hatások
együttese határozza meg.
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2004-2006 között megtörtént az eddigi legnagyobb volumenű beruházás Jászapáti város
életében, azaz a település egész lakóterületén kiépítették a szennyvízelvezető-rendszert. Ezzel
a talajt érő ilyen irányú terhelés jelentősen csökkent, csökkentve a talajvíz szintjét is.
A területen a talajvizes összletben tartós, regionális vízszintsüllyedés nem mutatható ki.
Talajvíz magasságáról elmondható, hogy Jászapáti területén 1,5-2, 3 vagy néhol 4 méterig
terjed, mint ezt a következő ábra is mutatja, amely a környező településeket együtt ábrázolja.

7. ábra: Talajvíz terepszint alatti mélysége
Forrás: Jászapáti város felhagyott hulladéklerakójának rekultivációs terve 2009.
A talajvízszint átlagos nyomásfelszínét a térségben, így Jászapátin is jól ábrázolja a következő
ábra:

8. ábra: Talajvíz átlagos nyomásmélysége
Forrás: Jászapáti város felhagyott hulladéklerakójának rekultivációs terve 2009.
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A talajvizek használata nem jelentős, elsősorban a hobbykertek öntözési célú vízkitermelése
említhető.
Rétegvizek környezeti állapota:
A területen az alsó és felső pleisztocén korú víztartók jelentik a fő ivóvízbázist. A
vízkitermelések következtében a nyugalmi vízszintek süllyedése jelentkezik a vízadó
létesítményekben.
A mesterséges vízkivételekkel befolyásolt (szekunder) vízforgalomra jellemző, hogy a felfelé
szivárgó idős pleisztocén rétegvizek nem érik el a talajvizet, hanem a felső pleisztocén
rétegek laterális vízmozgás formájában továbbítják a keresztáramlás hozamát. Ez a
rétegösszlet nem csak a feláramló alsó pleisztocén rétegvizeket, hanem - a talajvízhez
viszonyított negatív nyomásállapota következtében - lefelé szivárgó talajvizeit is összegyűjti.
A különböző hegységekből lehordott homokrétegek nehézásvány társulásainak fontos szerepe
van a tárolt víz sótartalmának kialakulásában, különösen a vas-, mangán- és nyomelemtartalom függ a színes elegyrészek mennyiségi összetételbeli ingadozásaitól.
A pleisztocén és pliocén rétegvizek metántartalma elsősorban a bezáró kőzetek (tároló, fedő
és fekvő) szerves anyagával van összefüggésben. Arzéntartalma a határértéken belüli. A
vastartalom 0,5-1,0 mg/L közötti, az összes sótartalom pedig 750-1000 mg/L között mozog. A
víz kalcium-magnézium-hidrokarbonátos víznek tekinthető, nem kemény.
A termálvíz, ásványvíz, gyógyvíz környezeti állapota:
Kedvező a termálvíz beszerzési lehetőség. A termál kutak kommunális céllal (fürdő ellátása)
kerül hasznosításra. A megyében nevezetes strandfürdő található itt: Tölgyes Termálvizű
Strandfürdő és Kemping (5130. Gyöngyvirág u. 22).
A használt termálvizek sótartalma a felszíni befogadók szennyező anyag terhelését növeli.
Termálvizet a B-15 országos útkataszteri számú kút biztosítja (hrsz:1526/2/b). A kutat 1959ben fúrták és 1961-ben lett üzembe helyezve, terepszinthez viszonyított talpmélysége 805 m.
A víznek vízkőkiválási hajlama nincs. Metángázt tartalmaz, gáztalanító berendezés van, de
szabadtéri használat miatt üzemen kívül.
Az elvégzett kémiai analízis szerint a hévíz literenként 1051 mg kation-aniont tartalmaz. Az
ásványvíz kémiai összetétele alapján a nártium-hidrogén-karbonátos ásványvizek csoportjába
sorolható. Az ásványvíz kémiai és bakterológiai szempontból kifogástalan. A víz 48,1 ○C-os
hőmérsékletű, - a balneoterápiás kezelésnél biztosítandó 36 ○C-os fokra való lehűtése
természetes hűléssel és nem hideg vizes hűtéssel történik – így az ásványvíz kémiai
összetétele nem változik. A termálvizet 2001-ben az Országos Gyógyhelyi és
Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság „Apáti ásványvíz” néven elismert ásványvízzé minősítette.
2002. április 8-án pedig a további mérések eredményeképpen „Apáti gyógyvíz” elnevezéssel
gyógyvíz megnevezését engedélyezte. A termálvíz méréskori eredményeinek fontosabb adatai
a következő táblázatokban látható.
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Jászapáti Strandfürdő B-15-ös számú termálvízkút mérései
2000.07.26

2008.06.27

2000.07.26

2008.06.27

mg/L

mg/L

Megnevezés

μg/L

μg/L

230

250

Antimon [Sb]

<2,0

<2,0

Ca2+

20

22,5

Arzén [As]

17

15

összes Kation

269,9

285,97

Bárium [Ba]

150

270

HCO3-

732

750

Cink [Zn]

<5,0

100

összes Anion

738,8

758,41

Higany [Hg]

0,18

0,12

összes Kation -Anion

1008,7

1044

Kadmium [Cd]

<0,2

<0,2

szabad szénsav

29

23

Króm [Cr]

<2,0

3

kötött CO2

264

271

Nikkel [Ni]

9

<2

bepárlási maradék 180 ○C

710

718

Ólom [Pb]

<2,0

3

összes ásványi anyag

1076

1090

Réz [Cu]

<10

38

pH

7,7

7,7

Szelén [Se]

<2,0

<2,0

Megnevezés
Na

+

22. táblázat: Mérési eredmények összehasonlítása
Forrás: Jászapáti Városüzemeltető Kft adatszolgáltatás
Vízben oldott gáz összetétele
2000.07.26

(%-ban kifejezve)
2008.06.13

Gázalkotók

minta

levegőmentes

minta

levegőmentes

Oxigén

1,73

0

Nitrogén

8,05

4,83

14,99

12,5

Metán

43,49

45,87

80,82

83,97

Szén-dioxid

46,73

49,3

37,6

3,53

Összesen

100

100

100

100

0,8

0

23. táblázat: Mérési eredmények összehasonlítása
Forrás: Jászapáti Városüzemeltető Kft. adatszolgáltatás
1.2.4.2.7. Talaj
A település területén alföldi mészlepedékes csernozjom, sztyeppesedő réti szolonyec, réti
talajok, réti csernozjom, mélyben sós réti csernozjom és réti szolonyec talajok találhatók. A
talajértékszám a réti csernozjomnál a legnagyobb: 90-80 közötti, de magas az alföldi
mészlepedékes csernozjomnál is: 80-70 közötti. Ezek a terület legjobb minőségű talajai. A
legrosszabb minőségűek a réti szolonyecek (talajértékszámuk 10-0 közötti), és a sztyeppesedő
réti szolonyecek (talajértékszámuk 20-10 közötti). A mélyben sós réti csernozjom és a réti
talajok talajértékszámuk alapján közepes minőségűek. A település területének jelentős részét
jó víznyelésű és vízvezető képességű, jó vízraktározó képességű, jó víztartó, réti csernozjom
és alföldi mészlepedékes csernozjom talajok uralják.
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9. ábra: Jászság – és ebben Jászapáti – területén előforduló talajok
Forrás: Jászapáti Környezetvédelmi Programja – szakdolgozat, készítette: Urbán Csaba 2005.

1.2.4.3. Épített környezet
A művelődésnek, kultúrának mély alapjai vannak. Ennek legfontosabb helyszíne a
klasszicista stílusban épített Városháza, ami ma Könyvtárként funkcionál, a Makovecz Imre
által tervezett Művelődési Ház, és a mozi épületéből átalakított Művészetek Háza. A város
kultúráját jelentősen befolyásolják világhírű szülöttei: Vágó Pál festőművész, akinek
szülőházában helytörténeti múzeum működik, Rácz Aladár Kossuth Díjas cimbalomművész,
Makó Pál matematikus, fizikus, Beöthy István szobrász.
Egyre nagyobb szerepet kapnak a város életében a civil szervezetek, és több hagyományőrző
csoport is részt vesz a kulturális és szellemi életben (Népdalkör, Honismereti szakkör,
Néptáncegyüttes, Művészeti iskola). Fő céljaik a hagyományok gyűjtése, a népi kultúra,
néptánc, népdalok tanítása, jeles napok népszokásainak feldolgozása, bemutatása, bálok
szervezése, jász viseletek rekonstruálása. Fontosnak tartják a régi élet bemutatását, melyben
segítségükre van a Tanyamúzeum, emellett a mesterségek továbbélését, művelését is, mint pl.
szövés, hímzés, szalmafonás, fazekasság, fafaragás.
A város központjában egy gótikus, katolikus templom áll, mely 1828-ban, klasszicista
stílusban nyerte el mai formáját. Gyakran iskolavárosként is emlegetik Jászapátit, 2 általános-
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és 3 középiskolája miatt, ami az összevonások után is vonzza a diákokat a környező
településekről. Már 1767 óta gimnáziumban folyik az oktatás, ami az első volt a Jászságban.
Az épített környezetét elsősorban a tanyavilág határozta meg. Később az emberek
betelepültek a városban és kis telkeken építettek vályogházakat. A XIX. században épültek
jobb módú gazdaházak, amik reprezentatív jellegükkel jelentősen befolyásolják a városképet.
A város kimaradt a nagy szocialista átalakításokból. Mintaszerűen megmaradt a tipikus alföldi
városszerkezet, azon belül is a jász települések hagyománya.
A város településszerkezeti terve a még meglévő hagyományos építészeti stílussal és
településszerkezettel jellemezhető településrészek megőrzésével kis mértékben foglalkozik, és
ezen stílusjegyek megtartása mellett ad lehetőséget a településközpont fejlesztésére.
Műemlékek- helyi építészeti értékek
A hagyományos településszerkezeten túl a város számos egyedi védett építészeti értékkel
rendelkezik.
A településen jelenleg összesen 12 db országosan jegyzett, többségében barokk műemlék,
valamint 29 db helyi védelem alatt álló építmény található.
A városban található műemlékek többsége szobor, kereszt, temetői felépítmény, és csak kis
százalékban épület.
Jászapáti Város műemlékvédelmi vizsgálata
Országos Védelem alatt álló Műemlékek
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jászapáti római katolikus templom
Szentháromság szobor
Nepomuki Szent János szobra
Városi Könyvtár (volt Városháza)
Beöthy-kúria
Dósa féle Mária szobor
Nepomuki Szent János szobra
Kiséri kereszt
Kálvária
Kápolna
Papi sírkő
Temetői kőkereszt

Littkey Máté tér
István király park
Littkey Máté tér
Velemi E. u. 2.
Damjanich u. 11.
Dósa u.
Munkácsy tér
Utasi u.
István K. úti temető
István K. úti temető
István K. úti temető
István K. úti temető

2797 hrsz.
2797 hrsz.
2797 hrsz.
696/2 hrsz.
1589 hrsz.
1567 hrsz.
1266 hrsz.
2536 hrsz.
3272 hrsz.
3272 hrsz.
3272 hrsz.
3272 hrsz.

Helyi védelem alatt álló épületek, keresztek, szobrok

13.
14.

István király úti temető
István király úti temető

3272 hrsz.
3272 hrsz.

15.
16.
17.
18.
19.

Temetői sírkereszt
Szomorú Jézus szobra
Templomtéri kereszt (Kovács
Lukács féle)
Vágó Pál lakóháza – Múzeum
Terméskő lakóépület
Népi lakóépület
Népi lakóépület

István király park
István király u. 23.
István király u. 31.
Ady Endre u. 27.
Jókai u. 28.

2796/2 hrsz.
3122 hrsz.
3149 hrsz.
3297 hrsz.
3397 hrsz.

20.
21.
22.
23.
24.

Szabadság utcai kereszt
Népi lakóépület
Népi lakóépület
Földesúri lakóház
Damjanich úti kereszt

Szabadság u.
Széchenyi u. 57.
Erdei u. 6.
Antal u. 4.
Damjanich u. 63.

3379 hrsz
3518 hrsz.
2740 hrsz.
1649/1 hrsz.
1953 hrsz.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nyitrai-féle Jézus és Mária szt.
szíve szobra
Népi lakóépület
Népi lakóépület
Tajthy István-féle kőkereszt
Vendel szobor
Népi lakóépület

Viola u. 10/a.
Farkas u. 37.
Tabáni u. 24.
Kossuth Lajos u. 58.
Dankó u. végén
Lados u. 9.

1786 hrsz.
1760/1 hrsz.
1506 hrsz.
1475/1 hrsz.
1344 hrsz.
1283/3 hrsz.

32.
33.
34.
35.
36.
47.
48.
49.
40.
41.
42.

Népi lakóépület
Népi lakóépület
Népi lakóépület
Kereszt
Egri úti kereszt
Népi lakóépület
Népi lakóépület
Népi lakóépület
Népi lakóépület
Tornyos Iskola
Volt kollégium

Lados u. 21.
Dózsa Gy. u. 14.
Bódi u. 7.
Velemi E. u.
Táncsics u. 66.
Malom u. 7.
Malom u. 11.
Partizán u. 27.
Ivanics u. 6.
István király u. 14.
István király u. 32-34.

1279 hrsz.
816 hrsz.
847 hrsz.
894 hrsz
993/1 hrsz.
937 hrsz.
939 hrsz.
429 hrsz.
55/1 hrsz.
70 hrsz.
116 hrsz.

Az országosan védett építészeti értékek többsége a városközpontban, valamint a temetőben
található.
Jászapáti legismertebb középkori műemléke a kéttornyú Római katolikus templom. Többszöri
átalakítás után mai formáját 1833-ban nyerte el, első írásos emlékek az 1391-es évekből
valók. Az eredeti, gótikus stílusjegyeket mutató templomot 1745-59 között barokk stílusnak
megfelelően kibővítették. Braun Sebestyén építőmester 24 m hosszú részt és a mai nyugati
tornyot toldotta hozzá, valamint a főhomlokzatot néhány lábbal előbbre építtette. A növekvő
lakosság miatt a későbbiek folyamán kicsinek bizonyult, így 1805-ben már a bővítés terveit
készítették, majd 1825-ben elkezdték az építést. A jászapáti templom az egri egyházmegye
egyik legnagyobb temploma, 62 m hosszú, 34 m széles, és 3500 ember befogadására képes. A
templom három mennyezeti freskóját Vágó Pál festőművész készítette 1904-ben, adományul
a szülővárosának.
A város központjában található a másik legismertebb műemlék, a klasszicista stílusú épület,
amelyet 1845-47-ben épített Gál József. Az alápincézett földszintes épület eredetileg
Városházának épült, de 1984 óta Városi Könyvtárként funkcionál. A régi városháza falai
találhatók a baloldali szárny udvar felőli részében, ami az új rész egyharmadát teszi ki. A
homlokzat kiugró középső része, fölötte timpanonnal hangsúlyozza az ablakok szimmetriáját,
ami a klasszicista stílus egyik meghatározó jegye volt. A timpanonban festett stukkó virág és
inda övezi a város címerét.
A Jászapátin található műemlékek állagának megőrzése és fenntartása jelentős beruházásokat
kívánna az Önkormányzattól.
A műemléki védettséget nem élvező, de értékes épületek, lakóházak, emlékek védelmét az
önkormányzat helyi rendelettel szabályozza. Helyi védelem alatt álló épületeket,
építményeket lehetőleg eredeti külső formájukban meg kell őrizni.
Védett népi építészeti együttes található a Temesvári utcában és környékén, valamint az
Alkotmány utcában és környékén.
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Az épített környezet értékeihez tartozik Jászapáti településszerkezete és a közterületek jellege,
kinézete, nyomvonala nagyon változatos, egy tipikus halmazos, kétbeltelkes település
formáját mutatja. A kertes múltat még ma is őrzi közterület struktúrájában. Látható, hogy a fő
sugárutak – amin a jószág kijárt a faluból, s amelyek az egyes kerttömböket választották el
egymástól – a szélrózsa minden irányába szétfutnak, a legelők könnyű és gyors elérése
érdekében. A sugárutakat körutak kötik össze, amelyek felfoghatók az egykori kertségek
külső övére támaszkodó „dűlőutaknak”. Nagyon látványosan elkülönülnek a régi házhalmaz
közé a telkesítéskor bekényszerített girbegörbe utcácskák (közök) sűrű, vékonyka vonalai a
kertségek ritkább, szélesebb utcáitól. A településen, az előírások hiányában, teljes
összevisszaságban nőtt tömbök között szeszélyes teresedések maradtak ki. Az óriáskert
tömböket zsákutcákkal tárták fel. Rajta hagyta nyomát a mai városszerkezeten a legújabb kor
mérnöki pontossággal kitűzött (főként a háború után épült részeken), fantáziát nélkülöző,
egyenes utak hálózata is.
Ez a közterületekben rejlő érték (ami mai állapotában is pontosan megmutatja a város több
száz évvel ezelőtti kialakulását és tükrözi a hajdani lakosok életformáját), feltétlenül
megőrizendő.

1.2.4.4. Lakásállomány
Jászapátin a 2001-es népszámlálási adatok szerint 4050 lakóegységből 3647 lakás, 400 üdülő,
és 3 intézeti háztartási lakóegység volt. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 31,9%.
A város központjában rossz állapotú lakóházak találhatók, az újonnan épült településrészeken
a lakások állapotának minősége megfelelő, esetenként kiemelkedő.
Jászapáti esetében némi ellentmondás, hogy miközben a településen összkomfortos lakások is
nagy számban találhatók, ezzel együtt a másik véglet, a szükség és egyéb lakások aránya is
magas. Ez az épületállomány elsősorban a város szélén lévő lakott helyeken található,
alacsony minőségű (esetenként a lakhatatlanság határán álló) lakhelyeket jelenti. A
legkoncentráltabban ez a Velemi Endre út végén, a Dankó utcában, számos külső utcában és a
városközpontban, a régi városrészen jelentkezik.
A lakosság életminőségét jellemző lakósűrűség alapján Jászapáti 2,54 fő/lakás mutatója
elmarad a jászberényi (2,36), megyei (2,39) és a megye városainak (2,42) értékétől.
A város lakásállománya a 2001-es statisztikai adatokhoz viszonyítva lényegében nem
változott. Ugyan új épületek épültek, de ezekkel párhuzamosan több életveszélyes állapotban
lévő lakóépület került bontásra.
A településen jellemzően egylakásos lakóépületek találhatók, hagyományos falszerkezettel
építve, az iparosított technológiával épített lakóépületek nem jellemzőek Jászapátira.
A településen elszórtan folynak építkezések, jelenleg nincsen kiemelt jelentőségű építési
terület.
Az önkormányzat tulajdonában 8 db üres építési telek van, a város külső részén, újonnan
kialakult, beépült területen.
Az önkormányzati bérlakások száma 58, ebből 4 szociális bérlakás.
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Jászapáti jelenleg nem rendelkezik önkormányzati bérlakások építésére vonatkozó konkrét
stratégiával, ami hosszabb távon a pályakezdő fiatal házasok letelepedésében, itt
maradásában, a város népességmegtartó képességének fokozásában komoly előnyt jelenten a
település számára.
A lakásállományban tapasztalható minőségi különbségek összehasonlításánál megállapítható,
hogy ugyan nem szélsőséges a társadalom területi szegregációja, a belső területek
lakásállománya pusztuló. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a tőkeerősebb, a tulajdonát
karbantartani, védeni, finanszírozni akaró lakosság az újonnan kialakított családi házas
övezetekbe költözik. A lakások az elmúlt időszakban értékvesztésnek indultak.

1.2.4.5. Települési zöldfelületek
A lakóhely környezetének védelmében, egy hosszú távon fenntartható, élhető, egészséges és
vonzó környezet alakításában és annak megőrzésében a városi közcélú zöldfelületeinek
kiemelkedő jelentősége van.
Jászapátin összesen 1.458.600 m2 a zöldfelület területe, melynek aránya 1,87%. A város
belterületi parkjainak nagysága 2007-es adatok alapján 13 000 m2.
A városi közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az
önkormányzat gondoskodik, a temető területének karbantartásáról az egyház, a strand és
kemping karbantartásáról pedig a Városüzemeltető Kft gondoskodik. Az ingatlanok előtti és
melletti területek gondozása az ingatlantulajdonos kötelessége, beleértve az ingatlan előtti
nyílt csapadékelvezető árkok karbantartását is.
A városban egy játszótér található, ami fontos része a parkoknak, tereknek. A város szélén
lévő játszótér 2007-ben lett átalakítva, felújítva, jogszabályi követelményeknek megfelelően.
Város zöldfelületek vonatkozásában jelentős fejlesztési elképzelés van a központi park
felújítása tekintetében.
Emellett fontos szerepet kap a város déli oldalán található Parkerdő rehabilitációja,
hasznosítása, és a városban meglévő 7 db csapadékvíz tározó rehabilitációja, valamint a zöld
növényzetek újratelepítése, gondozása.
A település belterületén minden évben 2-szer, őszi és tavaszi akció keretében történnek
fásítások, virágosítások. A települési környezet szépítésében, fejlesztésében végzett
tevékenység keretében megemlíthető a „Virágos Jászapátiért” programban való részvétel. Az
ingatlanok előtti közterület gondozásával a lakosság is részt vállal a közterületek
tisztántartásában, és szebb, élhetőbb környezet kialakításában.
Jászapáti Város Önkormányzat 10/2009. (IV. 30.) számon rendeletet hozott a városban lévő
zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, továbbá az ehhez kapcsolódó egyes
cselekmények szabálysértéssé nyilvánításáról a környezet védelmének általános szabályairól,
az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről, valamint a szabálysértésekről
szóló törvények felhatalmazása alapján.

1.2.4.6. Települési infrastruktúra ellátottság – közlekedési infrastruktúra
51

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017

Jászapátin gyorsforgalmi út nem vezet keresztül. Az Országos Településrendezési Tervben és
a véleményezés alatt álló Megyei Területrendezési Tervben szereplő M8 gyorsforgalmi út
Szolnok – Füzesabony szakaszának megépítése csak 2015 után várható, miután kiépült a
Veszprém – Szolnok – Debrecen (M8-M4) gyorsforgalmi út. A tervek szerint ez az M8
gyorsforgalmi út a település keleti határában fog elhaladni.
A településen áthalad a 31. sz. másodrendű főút, melyen északkeletre Hevesen keresztül a 33
főközlekedési út és az M3 autópálya, délkeletre pedig Jászberényen keresztül Budapest érhető
el.
A 31-es másodrendű főközlekedési utat a 32-es másodrendű főközlekedési úttal a 3227-es jelű
összekötő út köti össze. Ezen összekötő út egyik vége (a 31-es úthoz csatlakozó) Jászapátin a
templom mellett található (Petőfi Sándor út). Nagy forgalmat bonyolít le, Szolnokot-Újszászt
összekötve Hevessel Jászapátin keresztül.
Jászapátit Jászszentandrással a 3228-as összekötő úton lehet elérni a legrövidebb időn belül.
A következő két térképen a Jászsági közlekedés helyzetét és lehetőségeit, valamint Jászapáti
közlekedésének helyzetét és lehetőségeit lehet áttekinteni.

10. ábra: Jászapáti közlekedési helyzete és lehetőségei
Forrás: JNSZ Megyei Területrendezési Terv véleményezési tervezete 2009.
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11. ábra: Jászberényi kistérség (Jászság) közlekedési helyzete és lehetőségei
Forrás: JNSZ Megyei Területrendezési Terv véleményezési tervezete 2009.
Közutak
Jászapáti Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő úthálózatának hossza 96,2 km,
melyből külterületen 32,9 km húzódik, amiből 7 km ellátott szilárd burkolattal. Rövidtávon
nem várható a külterületi önkormányzati utak tekintetében jelentősebb beruházás.
A 63,3 km hosszúságú belterületi utakat tekintve 5,1 km híján majdnem teljes a szilárd
burkolattal való ellátottság.
Az állami utak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állami Közútkezelő Kht. kezelésében
vannak. A városon átvezető közutak közül a 31-es elsőrendű főút a legforgalmasabb. A
számlálási adatok alapján ezen út városközponti szakasza a legterheltebb. A forgalom jelentős
hányadát képezi az átmenő forgalom, ami ezen az úton bonyolódik le, és ennek meghatározó
része teherforgalom.
Az út
száma
31
3227
3228
32328

Megnevezés
Főút: Budapest – Dormánd
Jászapáti – Újszász
Jászapáti – Jászszentandrás
Jászapáti belterületén a 31-es főúttól a vasútállomáshoz vezető szakasz
24. táblázat: Jászapáti jelentős közútjai
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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A Közútkezelő Kht. kezelésében lévő utak burkolatállapota romlott az elmúlt évek során, a
jelentősen megnövekedett forgalomterhelés és az állagromlás ütemével nem tartott felújítási
munkák elmaradása miatt. A 31-es számú főút burkolatállapot és teherbírás tekintetében
történő fejlesztése folyamatban van, mely keretében a városközponti körforgalom is megépül.
A beruházás megvalósítása 1012-re várható.
Az önkormányzat kezelése alatt álló utak burkolatállapota is felújításra szorul, de ettől
függetlenül megfelelően karbantartott.
Parkolási helyzet
A városon belüli parkolás elsősorban a városközpontban megoldott, a rendelkezésre álló közel
170 parkolóhely nagy része ezen a területen található, melyek önkormányzati tulajdonban,
kezelésben vannak. A városközponton kívül az üzletek maguknak alakítják ki a parkolási
mérleg alapján meghatározott számú parkolóhelyet. A városban jelenleg nem kell fizetni a
parkolásért.
Jászapáti városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről szóló
önkormányzati rendelet lehetőséget ad parkolóhelyek kialakítására az alábbi utcákban: Róka,
Korona, Kisjárási, Lados, Velemi Endre, Lehel, Temető, Szabadság, Nyárfás, Új, Busai,
Széchenyi, Alkotmány, Damjanich, Jókai, József Attila.
Kerékpáros közlekedés
Jászapátin, alföldi település révén, helyi adottság az intenzív kerékpáros közlekedés, melynek
kiszolgálására különböző módon kialakított, jelenleg belterületen összesen 6 km hosszúságú
kerékpárút áll rendelkezésre.
Elsősorban az ún. hivatásforgalomhoz kapcsolódó kerékpáros közlekedés jellemző, azaz
főként a munkába járásban, a napi teendők ellátásában használatos közlekedési eszköz a
kerékpár. A kerékpárutak kiépítettsége megfelelő, de sok esetben a kerékpárosok számára
kedvezőtlenek a közlekedési feltételek (kiépített utak milyensége, kerékpárosok
gépjárművezetők általi veszélyeztetettsége).
A különböző intézmények, szolgáltatók többnyire a város központjában helyezkednek el,
melyek kerékpáros megközelíthetősége, a kerékpárok tárolása a 2007-2009-es években történt
fejlesztéseknek köszönhetően megoldott.
A jelentős igény megfelelő kielégítése és a fokozott balesetveszély csökkentése érdekében a
hálózat még bővítésre szorul, ezért az önkormányzat terveiben 2 km hosszúságú kerékpárút
építése szerepel.
Kerékpárút hossza
Épülés/tervezett
Út száma
Belterületi neve
(m)
dátuma (év)
MEGLÉVŐ KERÉKPÁRUTAK
31
Kossuth – István király utak
2.233
1995
3227
Petőfi Sándor út
1.527
2009.
----Damjanich út
1.283
2006.
TERVEZETT KERÉKPÁRUTAK
31
István király út
447
2011-2012
----Velemi Endre út
1.034
2011-2012
25. táblázat: Jászapáti városban kiépült és tervezett kerékpárutak
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 2009.
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Gyalogos közlekedés
A városon belüli járdahálózat 55,9 km hosszú, ebből 53,6 km kiépített, 2,3 km kiépítetlen. A
kiépített járdák állapota az eltérő kiépítési időpontok, az alkalmazott technológiák, a több
helyen a funkciónak nem megfelelő használat miatt, valamint a közműépítések során történt
beavatkozásoknak köszönhetően nem azonos.
Az önkormányzat évente két alkalommal járda-felújítási program keretén belül folyamatosan
karbantartja, felújítja a megromlott műszaki állapotú járdákat.
Az újonnan épített járdák akadálymentesek, a városközpontban már meglévő járdahálózat
akadálymentesítése folyamatban van.
Közlekedésrendészet
A gyors és biztonságos közlekedés érdekében belterületen a 31-es számú főút és a 3227-3228
számú utak találkozásánál lévő kereszteződés körforgalmúvá alakítása tervezve van, a 31-es
főút felújításával kapcsolatosan.
Települési infrastruktúra
Az infrastruktúra egyik nélkülözhetetlen előfeltétele a gazdasági tevékenységek folytatásának,
a szolgáltatásoknak, a települések és régiók életének, fejlődésének. Megkülönböztetett
jelentőségű a népesség életkörülményeinek, foglalkoztatottsági szerkezetének, szélesebb
értelemben pedig életmódjának alakulásában. Ennél fogva meghatározó szerepe van a
gazdasági-társadalmi fejlődésben, a strukturális átalakulásnak egyik döntő tényezője. Az
infrastruktúra fejlettségi szintje a társadalmi viszonyok átalakulásának is meghatározója.
Korszerűtlen, elmaradott infrastruktúra nemcsak gátolja a gazdaság gyorsabb fejlődését,
hanem hozzájárul a társadalmi viszonyok megmerevedéséhez, a szociális problémák
kiéleződéséhez, illetve feszültséggócok kialakulásához vezethet.
Jászapáti város infrastruktúrájának fejlesztése az elmúlt 20 évben felgyorsult, jelenlegi
színvonala a hazai kisvárosi mértéknek megfelelő. Az önkormányzat a települési
infrastruktúra (közlekedési rendszer; távközlési rendszer; villamos-energiarendszer;
vízellátás; tervezőirodák; lakásállomány; víz- és csatorna-rendszer, kereskedelem,
vendéglátás; egészségügy; oktatás; helyi közlekedés; szervezetek; posta és pénzintézetek;
szórakozóhelyek; sport és kulturális intézmények) karbantartására, felújítására és fejlesztésére
fokozott gondot fordít. Az elkövetkező időszakban több projektelképzelés, fejlesztés
infrastrukturális vagy infrastrukturális részt is tartalmaz. Járdák, kerékpárutak, parkolók
épülnek, ivóvízminőség javító beruházás valósul meg, bölcsőde- és óvodafejlesztést hajtanak
végre, sportlétesítményeket újítanak fel.

1.2.5. Közszolgáltatások elérhetősége
Ágazati politikák
Szociálpolitika
A szociális alapszolgáltatásokat Jászapáti a Jászsági Többcélú Társulás Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A rászorulók számára nyújtott szociális ellátási formákról,
illetve azok mértékéről Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször
módosított (24/2003 XI.27.) rendelete az Egyes szociális ellátásokról rendelkezik.
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Az önkormányzat az alábbi pénzbeli szociális ellátásokat biztosítja a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) alapján:
Helyi pénzbeli támogatások:
 Átmeneti segély (rászorultság alapú);
 Temetési segély (rászorultság alapú);
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (rászorultság alapú);
 Beiskolázási segély
(közép és felsőfokú tanulmányokat folytatóknak);
 Hulladékdíj támogatás (rászorultság alapú, 70 év fölött alanyi);
 Csatornaszolgáltatási díj (rászorultság alapú);
Valamint az alábbi természetben nyújtott szociális szolgáltatásokat:
 Köztemetés (rászorultság alapú);
 Közgyógyellátás (rászorultság alapú);
 Átmeneti segély (rászorultság alapú);
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (rászorultság alapú);
Rászorulósági alapon történő (részben állami, részben önkormányzati forrású) támogatások:
 Időskorúak járadéka;
 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
 Lakásfenntartási támogatás;
 Közlekedési támogatás
 Óvodáztatási támogatás
 Rendszeres szociális segély
 Foglalkoztatási támogatás
 Rendelkezésre állási támogatás
 Rendszeres szociális segély aktív korúaknak
 Rendszeres szociális segély megváltozott munkaképességűeknek
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 Közcélú foglalkoztatás
A fentiek megítéléséről a Szociális Bizottság, illetve a Polgármester dönt.
Beiskolázási segélyt (egyszeri támogatást) a megyében egyedül Jászapáti Önkormányzat
biztosít. Az általános iskolai tanulók tankönyvtámogatásban, maximum 11.500-,Ft erejéig, a
középiskolai tanulók 5,000,-Ft összegű, a főiskola és egyetem nappali tagozatán tanulók
10.000,-Ft egyszeri segélyben részesülnek.
Lakásfenntartási támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a háztartásában az
ez főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át
nem haladja meg, és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás összjövedelemének
30%-át meghaladja.
A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság mértéke:
Egyedül élő személy esetében
80 m2
Többszemélyes háztartás esetén
80 m2 és együttlakó személyenként
további 10-10 m2, legfeljebb 140 m2
A lakásfenntartási támogatás vonatkozásában a költségek körébe tartoznak lakbér vagy
albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, közös költség,
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csatornahasználati díj, szemétszállítás költségei, villanyáram, víz- és gázfogyasztás,
tüzelőanyag költségei.
A helyi lakásfenntartási támogatás vonatkozásában az egy m 2-re jutó elismert havi költség
300 Ft. A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege: 2.500 Ft.
Ápolási díjat állapít meg a Szociális Bizottság annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, az
ápolási díj folyósításának feltétele még, hogy az ápoló családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
egyedülálló esetén 250%-át.
Átmeneti segélyben részesülnek azok a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeket, akiknek
családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%-át.
Az átmeneti segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosa. Elemi kár esetén a Polgármester ennél magasabb összegű átmeneti segélyt is
megállapíthat.
Temetési segélyt állapítanak meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó
volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében 350%-át és aki nem
részesült a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban.
Temetési költségként elszámolható: sírhely, kegyeleti eszközök, sírásás, hamvasztás, szertatás
költségei.
Közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez
és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A
Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túl – kérelemre – közgyógyellátásra
való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek
a) Családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében annak 200%-át nem haladja meg;
b) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségeinek mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.
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Támogatási forma

2005

e Ft

fő

e Ft

Ápolási díj méltányossági

Helyi pénzbeli támogatások
43
10302
30
7430 37

9411

48

13000

48

3283

Temetési segély

103

1496

83

1216

104

1683

86

1377

95

1401

Átmeneti segély pénzben

79

323

90

386

92

326

70

307

92

340

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás
Beiskolázási segély

84

262

118

415

122

467

89

332

150

442

176

1047

178

1104

222

1276

149

1105

140

1010

Első lakáshoz jutók támogatása

42

6250

28

4700

36

5430

25

4820

13

2030

Hulladékdíj támogatás

597

2300

516

2190

619

-

644

3000

666

3200

-

-

-

-

316

595

202

383

174

271

Helyi természetbeni ellátások
339
6280
226 5079 52

1613

33

1000

27

818

53

122

38

103

15

106

15

49

30

88

2

5

30

72

45

113

47

332

80

168

13

735

3

327

5

673

-

-

8

829

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás természetben
Köztemetés

e Ft

2009

fő

Átmeneti segély természetben

fő

2008

e Ft

Közgyógyellátás méltányossági

e Ft

2007
fő

Csatornaszolgáltatási díj

fő

2006

Rászorultság alapon történő támogatások (részben állami részben, önkormányzati forrással)
Időskorúak járadéka
8
2208
6
2497
4
2076
4
1540
3
Rendszeres gyermekvédelmi
támogatás
Lakásfenntartási támogatás
normatív
Közgyógyellátás alanyi

1130

88578

5

310

15671

338

368

-

294

-

268

-

Közgyógyellátás normatív

143

-

103

-

96

Ápolási díj alanyi

17

5267

20

619

-

-

9

Közlekedési támogatás

522

5775

Óvodáztatási támogatás

-

Foglalkoztatási támogatás
Rendelkezési állási támogatás

Ápolási díj fokozott

Rendszeres szociális segély
rokkantak
Rendszeres szociális segély aktív
korúak
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
Közcélú foglalkoztatás

109

-

-

-

1315

-

-

-

19000

252

19457

241

-

61

-

-

103

-

80

-

20

6694

20

10300

25

8550

362

9

2988

9

7000

7

3112

485

5387

412

4687

424

4629

383

4311

-

-

-

-

-

-

-

91

1330

1

30

1

30

-

-

-

-

2

56

-

-

-

-

-

-

-

-

224

15060

22

4274

24

4278

24

7552

27

7698

27

8031

113

23328

82

8996

106 30260 111

36200

50

na

-

-

883

8800 1089 10250 1098 12000 1173 12000

72

12374

43

10070

21291 337 22743 255

59

15922

43

18190

145

66731

26. táblázat Kimutatás támogatásokról
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
Lakáspolitika

58

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017
Önkormányzati bérlakások
Az önkormányzat tulajdonában összességében 58 bérlakás van. Jelenlegi állapot szerint a
bérleti módot tekintve az alábbiak szerint oszlik meg az 58 bérlemény: 4 bérlakás szociális
rászorultság alapján kerül kiutalásra (2/1994.(I.27.) sz.), 30 piaci alapú, négy bérlemény
jelenleg nem funkcionál és 20 bérlemény költségelvű.
Szociális körülményei alapján szociális bérlet azzal a személlyel létesíthető, akinek
családjában - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb mértékének
másfélszeresét, egyedülálló esetében ennek kétszeresét.
A költéség elvű bérlakások – Fiatalok Háza- egyedülálló fiatalok, fiatal házaspárok és fiatal
élettársak átmeneti elhelyezésére szolgáló lakások.
Városrész

Utca

1. Városközpont

Petőfi Sándor út 2.

Lakások
száma
2

István király út 11.

4

István király út 5.
Kossuth Lajos út 27.

4
2

Szűcs u. 27.

3

Damjanich u. 6.

2

István király út 4-6.
István király út 3.
Városközpont össz.:
2. Kisjárás
István király út 46.
Kisjárási u. 11.
Kisjárás összesen:
3. Felvég
Ilona u. 11.
Dankó P. u. 1.
Felvég összesen:
4. Tabán
Kossuth Lajos út 36-38.
Tabán összesen:
5. Alvég
Petőfi Sándor út 102.
Alvég összesen:

11
3
31 db
2
2
4 db
1
1
2 db
1
1 db
1
1 db

6. Szögvég

Jókai u. 1.

3

Vasút u. 1/A.
Vasút u. 1/B.

1
1

Temető u. 8.

5

István király út 39/A.

1

Megjegyzés
2 összkomfortos
2 összkomfortos
1 komfortos
1 komfort nélküli
4 összkomfortos
2 összkomfortos
1 összkomfortos
1 komfortos
1 komfort nélküli
1 összkomfortos
1 komfortos
11 összkomfortos
3 összkomfortos
2 összkomfortos
2 összkomfortos
1 komfort nélküli
1 komfort nélküli
1 összkomfortos
1 összkomfortos
2 összkomfortos
1 komfortos
1 összkomfortos
1 összkomfortos
3 összkomfortos
2 komfort nélküli
1 összkomfortos
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Széchenyi u. 2.
István király út 37.

2
2 összkomfortos
6
6 összkomfortos
Szögvég összesen:
19 db
Város összesen:
58 db
27. táblázat: Jászapáti önkormányzati bérlakásai városrészenként
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
A bérlakásokból 6 komfort nélküli, 4 komfortos és 48 összkomfortos. A 2 darab
komfortnélküli szociális önkormányzati bérlakás a Szögvégben található.
A megüresedő bérlakások mindegyike pályázati úton a 2/1994. (I.27.) sz. önkormányzati
rendelet alapján kerül kiutalásra. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
kell leadni, itt kerül megállapításra a jogosultság. A szociális bérlakások esetében a Szociális
Bizottság, a piaci alapú lakásoknál a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, költségelvűnél pedig
mindkét bizottság dönt.
A piaci alapú bérlakásoknál a Képviselő-testület a rendelet alapján bérlőt jelölhet ki. Az
önkormányzat helyi rendelet (9/1995. (V.11.) sz.) alapján lakbértámogatást is biztosít.
Lakbértámogatásra jogosult - az egyéb feltételek megléte esetén - az önkormányzati tulajdonú
lakás jogszerű bérlője.
A lakbértámogatás mértéke a megállapított lakbér 10 %-a, kivétel az állami támogatások
felhasználásával épített, költségelvű bérlakások amelyek esetében a lakbértámogatás mértéke:
a.) István király út (Fiatalok háza): a megállapított lakbér 20 %-a,
b.) Temető utca (Fiatalok Háza) a megállapított lakbér 30 %-a,
c.) Petőfi Sándor út (Centrum lakások): a megállapított lakbér 50 %-a.
A város nem rendelkezik bérlakás programmal. Az első lakáshoz jutók igényelhetnek
támogatást helyi rendelet alapján. (5/2007.(III.1.) sz.)
A támogatás vissza nem térintendő, rászorultság alapján dől el ezek aránya egy-egy esetben.
Az összeg maximalizált felső határa 400 000 Ft. illetve a vételár/építési költség 25 %-áig
terjedhet.
Oktatáspolitika
Az önkormányzat a számára törvényben előírt feladatok ellátását intézményeiben biztosítja, s
anyagi lehetőségeihez igazodva a kötelezőn túl is vállal feladatellátást (alapfokú
művészetoktatás). Jelenleg az infrastrukturális és humánerőforrás kapacitások biztosítják a
megfelelő szintű feladatellátást. Erről az oldalról a rendszert fenyegető veszély nem
érzékelhető.
Az önkormányzat 2004. januárban elfogadta közoktatási intézkedési tervét és
minőségirányítási programját.
A 2004. január 31-én elfogadott, jelenleg is hatályos minőségirányítási programjában fontos,
az esélyegyenlőség biztosítását célzó feladatrendszert fogalmazott meg közoktatási
intézményei számára az alábbiak szerint:
Óvoda
Érjék el, hogy a működési körzetben minél több hátrányos helyzetű családban élő gyermek
családja valódi alternatívának tekintse a minél korábbi óvodai beíratást.
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Fordítsanak kiemelt figyelmet az egyéni képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentését
szolgáló fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására, a gyermekek személyiségének
fejlesztésére.
Tartsanak rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi
intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermekek érdekeit veszélyeztető
problémák megoldása érdekében.
Iskola
Fordítsanak kiemelt figyelmet a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, illetve a
tehetséggondozásra, az e célokat elősegítő programok minél hatásosabb végrehajtására, a
tanulók személyiségének fejlesztésére.
Tartsanak rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és
egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermekek, tanulók
érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében.
Nyújtsanak széleskörű információkat és pedagógiai segítséget az iskola utolsó évfolyamain
tanulók és szüleik számára a megalapozott pályaválasztási, iskolaválasztási döntés
meghozatalához.
Alapfeladatainak minél magasabb szintű ellátása érdekében az önkormányzat 2007. tavaszán
elhatározta az intézményrendszer átalakítását. Ennek megfelelően 2007. augusztus 1-től az
intézményi struktúra a következő:
Óvoda:
Az óvodai nevelés feladatát 1 óvodával 3 feladatellátási helyen végzi. Az intézmény neve és
címe: Önálló Óvodai Intézmény 5130. Jászapáti Fő tér.2.
Feladatellátási helyek:
I. sz. Óvoda „Margaréta”
5130 Jászapáti, József Attila utca 7.
II. sz. Óvoda „Csiga-biga”
5130 Jászapáti, Fő tér 2.
III. sz. Óvoda „Szivárvány”
5130 Jászapáti Vasút utca 1.
Iskola
Jászapáti teljes területe közoktatási szempontból egy körzetnek számít. Az átszervezés után a
korábbi 2 általános iskolából és egy alapfokú művészetoktatási intézményből 1 összetett
intézmény jött létre, melynek 6 feladatellátási helye van. Az intézmény neve és címe:
Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 5130 Jászapáti, Damjanich u. 2.
Feladatellátási helyek
Vágó Pál
5130 Jászapáti, Damjanich út 2.
főintézmény
Tornyos
5130 Jászapáti, István király út 12. telephely
Szent Imre
5130 Jászapáti, Velemi E. út 33.
telephely
48-as
5130 Jászapáti, Velemi E. út 17.
telephely
Kórház
5130 Jászapáti, Petőfi Sándor út 12. telephely
Egyéni
5130 Jászapáti, István Király út 20. telephely
Az iskola Pedagógiai Programjának lényege az alábbiakban foglalható össze
Jászapáti város lakossága kb. 9280 fő. Becslések szerint a cigány lakosság aránya 25-28 %, az
általános iskolás korú tanulók körében pedig közel 50 %. Az utóbbi 10 évben csökkent a
születések száma, valamint növekedett azon tanulók aránya, akiket más alapfokú oktatást
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ellátó intézményekbe írattak be. Ezek a változások tették szükségessé, hogy 2007. aug. 1-ével
az István Király Általános Iskola, és a Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
összevonásával Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola néven új iskolát hozott létre
Jászapáti Város Önkormányzata.
A tanulócsoportok elhelyezése 6 épületben történik:
Vágó Pál Iskola:

25 éves, panelszerkezetű 2 emeletes, megfelelő állapotú intézmény.

Tornyos Iskola:

múlt században épült, többszöri átalakítás és felújítás után megfelelő
környezetet nyújt az oktató-nevelő munka számára.

Szent Imre Iskola:

múlt században épült, 2005-ben felújított korszerű intézmény.

48-as Iskola:

a múlt században épült, a 1977-től iskolaépületnek átalakított nevelésioktatási intézmény.

Kórház Iskola

múlt századi, funkciójának megfelelő épület.

Egyéni

többszörösen átalakított, felújított, 2006-ban teljes külső felújítást
kapott épület.

Az iskola épületei 1 km-es körön belül helyezkednek el. Tárgyi felszereltségük,
infrastruktúrájuk megfelelő.
Az iskola tanulóinak létszáma 743 fő. A 2009/2010-as tanévben 1-4 osztályig 399 fő, 5-8
osztályban 344 fő. A tanuló összetétel heterogén, sok a hátrányos szociokulturális háttérből
érkező tanuló.
A pedagógiai programban szereplő és folyamatosan kitöltött
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül:
447 fő (60 %)
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló:
260 fő (35 %)
Védelembe vett:
15 fő ( 2 %)
Alapellátásban részesül:
83 fő (11 %)
A tanulók heterogén összetételét, szociokulturális hátterét, adottságait figyelembe véve a
következő csoportokat alakítottuk ki a nevelőtestület és a tanulók véleményének figyelembe
vételével:
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I. Általános csoport
Ebbe a tanulócsoportba soroltuk azokat a tanulókat, akik önállóan, vagy minimális
megsegítéssel képesek tanulni, megfelelő szabálytudattal rendelkeznek, közösségi
magatartásuk megfelelő, az iskola élvezi a szülői ház támogatását.
II. Esélyteremtő csoport
Olyan tanulók kerültek ebbe a csoportba, akik jelentős pedagógiai megsegítést igényelnek,
iskolai előmenetelükben, és közösségi magatartásuk alakításában egyaránt, kisebb létszámban
jól nevelhetők, oktathatók.
III. Egyéni haladású csoport
Iskolai tanulmányaikat eredményesen csak kis létszámú osztályban, pedagógus,
gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens segítségével tudják folytatni. Előmenetelük egyéni
ütemű, ezért személyre szabott program szerint tanulhatnak csak sikeresen.
A csoportok között az átjárhatóság biztosított, a helyi tanterv tantárgyakra szabott
követelményrendszerének teljesítése, valamint a nevelőtestület döntése alapján.
Az intézményben 73 pedagógus dolgozik. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült.
Szakos ellátottságunk teljesnek mondható a gyógypedagógia szakot kivéve. Tantestületünk
minden lehetőséget megragad szakmai ismereteinek felszínen tartása, elmélyítése érdekében.
(Forrás: Pedagógiai Program)
A dokumentummal igazolhatóan mind a fenntartó, mind az intézmény tudatában van a
település szociális és szociokulturális sajátosságainak és erre igyekszik megfelelő intézményi
struktúrát és pedagógiai programot kialakítani.
A közoktatási intézmények a nevelés és oktatás esélyegyenlőségének biztosítása mellett
elkészítették intézményi szintű esélyegyenlőségi szabályzatukat, és szervezett együttműködést
alakítottak ki a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.
A közoktatási intézkedési tervet a jogszabályoknak megfelelően az önkormányzat
2007. december 31-ig felülvizsgálta, a képviselőtestület 2009. márciusi ülésén elfogadta.
Az intézkedési terv időarányos végrehajtásának vizsgálata megtörtént, mely megállapítja,
hogy az egyes területeken elért sikerek mellett nem oldódott meg az oktatás integrálása, ezért
az önkormányzat azonnali beavatkozása szükséges annak eléréséhez, hogy az
esélyegyenlőségi és integrációs törekvések gyakorlatban érvényesüljenek a településen.
Egyéb intézmények
A városban közoktatási intézményrendszerét összevonás után 1 középiskola teszi teljessé,
amely a megyei önkormányzat fenntartásában működik.
Az intézmény Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium Szakképzőiskola
és Kollégium, a középiskolai oktatás 9-13. évfolyama mellett rendelkezik 5-8. évfolyamokkal,
azaz az alapfokú oktatásban is közreműködik.
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Helyzetelemzés
1.) A településen élők számára elérhető közszolgáltatások
Helyben, más
településről kijáró
HelyKözszolgáltatások
szakember(ek).
ben
Havonta hány
alkalom?
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK
Más
településen,
éspedig (km)

Óvodai nevelés
Általános iskolai oktatás 1-4.
Általános iskolai oktatás 5-8.
Alapfokú művészetoktatás

A
szolgáltatás
ellátatlan

X
X
X
X

KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK

X Jászberény
20 km

Gyógypedagógiai tanácsadás

X Szolnok
(alkalomszerűen)
X Szolnok
(alkalomszerűen)

Korai fejlesztés és gondozás
Fejlesztő felkészítés
Nevelési tanácsadás
Logopédiai ellátás
Továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás
Gyógytestnevelés

X Jászberény
20 km
X
X Jászberény
20 km
X

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

Gyermekjóléti szolgáltatás
Bölcsőde
Családi napközi
Iskolai napközi
Házi gyermekfelügyelet

X
X
X

GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK

Családok átmeneti otthona
28. táblázat: A településen elérhető közszolgáltatások
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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A településen élő óvodás gyermekek,
Összesen
HH / HHH
általános iskolai és gimnázium 5-8
fő
fő
osztályos tanulók száma
Óvodába jár
327
94/120
Általános iskolába jár
743
190/269
ebből
alsó tagozatos
408
124/135
felső tagozatos
334
103/134
Gimnáziumba jár, 5-8. osztályos tanuló
144
28/4
összesen
1214
312/393
29. táblázat: A településen élő óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma
(adat 2009/2010)
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
Összegzés
A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok hiánytalanul ellátottak, a gyermekjóléti
alapellátás köréből a házi gyermekfelügyelet hiányzik, illetve nincs családok átmeneti
otthona. A korai fejlesztés és gondozás és a fejlesztő felkészítés folyamatos ellátása a
következők szerint valósul meg: a korai fejlesztés a tanulási zavarokkal küzdő gyerekek
fejlesztését célozza meg. Az óvoda az Alapít Okiratban foglaltak alapján felvállalja a
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő,
megkésett beszédfejlesztésű, magatartási zavarral küzdő gyermekek nevelését.
Minden gyermeknek egyéni fejlődési útmutatója van, félévenként készítenek fejlesztési tervet
az óvónők, amit a szülővel egyéni fogadóóra keretében beszélnek meg.
A fejlesztés az óvodapedagógusok részéről teljes óvodai élet keretében (játék, foglalkozások,
gondozás) valósul meg. Ezen kívül intézmény logopédusa, gyógypedagógusa a
szakvélemények alapján külön órában, egyéni fejlesztésben is részesíti a gyermekeket.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakképzőiskola nagy
szerepet játszik az alapfokú oktatásban mind a város, mind vonzáskörzete vonatkozásában.
Tanulóinak több mint egynegyede bejáró (26,5%).
Az itt tanulók száma nagyjából fele az általános iskola párhuzamos évfolyamain tanulóknak,
számottevő azonban a különbség a szociális hátterükben. Míg az általános iskolában a
települési szociális viszonyokat tükröző a hátrányos (HH), ezen belül a halmozottan hátrányos
(HHH) helyzetű tanulók száma (190/269), aránya 25/36%, a gimnázium 5-8 évfolyamán a
HH tanulók arány 19 %, a HHH tanulók aránya nem éri el a 3 %-ot. A különbség oka nagy
valószínűséggel egyrészt a szülői reakciók a bevezetőben említett etnikai átrendeződésre,
másrészt a tehetségesnek ítélt gyerekek helybeni fejlesztésére irányuló természetes törekvés.
Mivel a középiskola nem a helyi önkormányzat fenntartásában működik, s a szülőnek joga
van gyermeke számára a megfelelőnek gondolt iskola kiválasztásához, a városnak nincsenek
jogi eszközei az arányok kiegyenlítésére, mindemellett az önkormányzat (polgármester,
általános iskola igazgatója) a középiskola igazgatójával rendszeres egyeztetést folytat a
jelenlegi helyzet megváltoztatása érdekében, történetesen azért, hogy minél nagyobb arányban
kerüljenek a gimnázium 5. osztályába hátrányos helyzetű tanulók.
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Az általános iskola pedagógiai munkáját ez az éles elkülönülés mindenesetre speciálissá teszi,
ugyanis nagy valószínűséggel felső tagozatán a tanulásra kevésbé motivált, szociokulturális
hátrányt szenvedő csoportokból érkező gyerekek nevelésre és oktatására kell koncentrálnia.
Mindez pedagógiai programjában a már említett módon meg is jelenik, gyakorlati
megvalósításakor a valódi beavatkozások (az együttnevelés, integrált oktatás megteremtése;
az iskola szolgáltatásainak magas színvonalúvá és versenyképessé fejlesztése; a HH-s és
HHH-s gyermekeknek versenyképes tudáshoz való hozzáférése, rendszerezett, értékelt
figyelemmel kísérése, valamint hátránykiegyenlítő intézkedések és korszerű pedagógiai
módszerek alkalmazása;) eredményezik a célok elérését.
A helyi önkormányzatnak és az általános iskola vezetőségének folyamatosan együtt kell
működni a gimnázium vezetőségével annak érdekében, hogy az alacsony státuszú lakosság
minél nagyobb létszámban kapcsolódhasson be a szakmát, érettségit adó középfokú képzésbe.
A települési önkormányzat törvényben előírt feladatait az óvoda és az általános iskola alsó
tagozatán kizárólagosan saját fenntartású intézményekkel látja el, a szakszolgálati feladatok
teljes körű ellátásába a kistérség és a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények
segítenek be. Az általános iskola 5-8. évfolyamán a már említett módon meghatározó a
megyei fenntartású középiskola szerepe. Civil humánszolgáltató a feladatellátásban nem
működik közre.
Képzési- és foglalkoztatás politika
Jászapáti Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a régióban elsőként alkalmaz
(2001-től) foglalkoztatási menedzsert, mellyel az önkormányzat a munkaerőpiac igényeihez
igazodó döntést hozott és annak megfelelően is határozta meg a feladatot ellátó szakember
munkakörét. A foglalkoztatási menedzser munkaerőpiaci szolgáltatást nyújt a hozzá forduló
álláskeresőknek és munkavállalóknak. Az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében
kapcsolatot tart az álláskeresőkkel, munkáltatókkal, a munkaügyi szervezet kirendeltségeivel
(Jászberény, Szolnok, Heves, Hatvan, Nagykáta), képző- és civil szervezetekkel. Munkája
során felderíti az üres álláshelyeket, támogatási lehetőségeket és a nyilvántartásában szereplő
álláskeresőket kiközvetíti. Előkészíti a helyi foglalkoztatási (közcélú, közhasznú, közmunka
és egyéb központi (OFA) és uniós (ROP, TÁMOP), valamint képzési (munkaerőpiaci
felzárkóztató és szakképzés) programokat, közreműködik azok megvalósításában.
Jászapáti Város Önkormányzata a település foglalkoztatási helyzetének javítását kiemelt
feladataként kezeli. Két ideiglenes bizottságot is létrehozott az önkormányzat az elmúlt
időszakban a település foglalkoztatási helyzetének vizsgálatára és megoldások keresésére.
A 69/2007./X.25./ számú Képviselő-testületi határozattal létrehozott ideiglenes bizottság
2007. november 02-án kezdte meg munkáját és 2008. január 22-én kelt jelentését a képviselőtestület az 5/2008.(II.4.) számú határozatával elfogadta, egyben hat pontban fogalmazta meg a
feladatokat.
Az 5/2009./I.15./ számú Képviselő-testületi határozattal létrehozott ideiglenes bizottság 2009.
január 28-án kezdte meg munkáját és 2009. március 9-én kelt jelentését a képviselő-testület
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megtárgyalta, mely után az ideiglenes bizottság által meghatározott feladatok bizottsági
delegálása a következők szerint került a bizottságok ügyrendjébe:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
„Munkaerő gazdálkodás területén véleményezi:
- a munkaerőpiaci helyzetről,
- a munkanélküliek képzési programjairól,
- a város népességmegtartó képességének növelése, a kvalifikált munkaerő megtartása
kérdésében
- az Ipari Park fejlesztése, menedzselése aktuális helyzetéről
készült előterjesztéseket.”.
Szociális Bizottság
„Munkaerő gazdálkodás területén véleményezi:
- a hátrányos helyzetű rétegek munkavállalási adatairól,
- a szocializációs problémák feltárása, megoldása érdekében tett intézkedésekről
készült előterjesztéseket.”.
Oktatási és Kulturális Bizottság
„Munkaerő gazdálkodás területén véleményezi:
- a munkanélküliek képzési programjairól,
- a munkanélküliek iskolai végzettségéből adódó oktatási feladatok megvalósítására
vonatkozóan
készült előterjesztéseket.”.
Foglalkoztatási programok
Az önkormányzat által elfogadott közfoglalkoztatási terv alapján közcélú, közmunka és
közhasznú program kínál lehetőséget a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők számára.
A program 2009. évi végrehajtása a terv alapján, a tervezettnél kisebb létszám
foglalkozatásával megvalósult.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatási programok keretében a munkaerőpiacon hátrányos
helyzetű munkanélkülieket alkalmaz, hangsúlyt fektetve az alacsony státuszú lakosság minél
szélesebb bevonására, melynek köszönhetően utóbbiak aránya 80-85%. A foglalkoztatási
programok feladatai között a bevont személyek elsődleges munkaerőpiacra történő integrálása
is szerepel. A foglalkoztatásra határozott időtartamú munkaszerződéssel kerül sor, mely
azonnal megszüntethető abban az esetben, ha a közfoglalkoztatott személy az elsődleges
munkaerőpiacon munkát talál.
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Közhasznú
Álláshely
Foglalkoztatottak száma
Foglalkoztatási idő
Támogatás (2010.01.31-éig)
Önerő
(2010.01.31-éig)
Összköltség (2010.01.31-éig)

db
fő
hó
eFt
eFt
eFt

2009

2008

2007

2006.

2005.

4
4
4
348
38
386
2009

23
26
2-7
4.563
1.140
5.703
2008

12
12
2-4
2.847
1.024
3.871
2007

16
20
7-9
6.699
1.904
8.603
2006

22
22
3
4.463
463
4.926
2005

Közmunka
Álláshely
Foglalkoztatottak száma
Foglalkoztatási idő
Támogatás
Önerő
Összköltség

db
fő
hó
eFt
eFt
eFt

47
62
2-6
20.220
3.834
34.650
2009

47
57
2-6
30.816
3.834
34.650
2008

60
81
1-6
43.200
5.640
48.840
2007

162
208
4-6
82.305
8.223
90.528
2006

10
10
1
1.098
120
1.218
2005

OFA program
Álláshely
Foglalkoztatottak száma
Foglalkoztatási idő
Támogatás
Önerő
Összköltség

db
fő
hó
eFt
eFt
eFt

-

-

-

-

11
12
11
2.950
330
3.280
2005

-

-

-

2007
59 fő
2007
192

2006
43 fő
2006
278

2005
72 fő
2005
124

2009

2008

Jászapá
ti/Jászság
2009
3/9
3/9
7/7
JABE
JABE
JABE
2009
145 fő
2009
220

Jászapá
ti/Jászság
2008
21/47
21/48
7/7
38.400
0
38.400
2008
43 fő
2008
145

2007

2006

ROP program

Álláshely
Foglalkoztatottak száma
Foglalkoztatási idő
Támogatás
Önerő
Összköltség
Közcélú munka

db
fő
hó
eFt
eFt
eFt

Programokban foglalkoztatottak
száma fő
30. táblázat: Jászapáti Város Önkormányzata közfoglalkoztatási adatok (összegek e Ft)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
Összegzés:
Jászapáti Város Önkormányzata a város foglalkoztatási helyzetének javítását kiemelt
feladataként kezeli. A város munkaerőpiaci helyzetét az önkormányzat évenként többször is
tárgyalja, fejlesztéspolitikájának fontos eleme a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés.
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Az önkormányzat oktatás- és foglalkoztatáspolitikája hatékonyan támogatja a
szegregátumokban élőket az oktatásfejlesztési elképzelések megvalósításával, a helyi
foglakoztatási programokkal és a munkaerőpiaci esélyeket növelő szolgáltatásokkal.
A város munkaerőpiaci helyzetének javításához nélkülözhetetlen az elsődleges gazdaságban
megvalósuló munkahelyteremtés. A vonzó befektetői környezet kialakításához az
önkormányzatnak további erőfeszítéseket kell tennie. A Jászapáti Ipari és Logisztikai Park, a
település oktatási potenciája, a mezőgazdasági és turisztikai adottságok Jászapáti számára
kellő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a foglalkoztatás jelentősen bővüljön a városban. A
munkahelyteremtés jótékony hatásai hozzájárulnak a szegregátumokban élő emberek
életkörülményeinek javításához, ezáltal a szegregátumok felszámolódásához.
A jelenlegi rendszerben alkalmazott képzések az előbb említett hátrányos helyzetben
lévőknek nem kínálnak megoldást, mert vagy be sem kerülnek a képzésbe vagy a képzés nem
párosul olyan eredménnyel, amely alkalmassá tenné őket az elsődleges munkapiac próbájára.
A képzésnek elsősorban a munka világával való megismerkedésre, mentális felkészítésre kell
összpontosítania.
A munka világának megismerésének elméleti (tréning) feltételei a munkaügyi szervezettel
együttműködésben valósítható meg képzési programok szervezésével, amelyhez a gyakorlati
(foglalkoztatás) felkészítés az önkormányzatnál, de akár a gazdaság szereplőinél is
megvalósulhat.
Együttműködési rendszerek az ágazati politikák kapcsán
Jászapáti városában a napi munkakapcsolattól egészen a stratégiai együttműködésig jól
működik az egyes ágazati politika. Szoros kapcsolat van a Polgármesteri Hivatal, az egyes
önkormányzati intézmények, így az Alapfokú Művészetoktatási Általános Iskola, óvodák és
Szakképző Iskola, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a civil szervezetek
között és az egyes közigazgatási intézmények között.
A különböző lakossági kötődést, közösségi-szabadidős rendezvények szervezését az
önkormányzat szinte minden esetben valamelyik városi civil szervezet támogatásával valósítja
meg. A különböző infrastruktúra fejlesztési terveket pedig folyamatosan egyezteti az
önkormányzat a lakossággal is annak érdekében, hogy a lakossági igények is a lehető
legszélesebb körben kielégítést nyerjenek az önkormányzat munkája által.
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1.2.5.1 Oktatás-nevelés
Bölcsőde
A bölcsőde 1952. év májusában kezdte meg működését. Az adaptált épület közel van a
városközponthoz.
Az intézmény 30 férőhelyes. A szakszerű feladatokat 5 szakképzett és 3 fő technikai
személyzet látja el. Az intézmény részben önálló, fenntartója a települési önkormányzat.
Belső elrendezése lehetőséget ad a szakszerű gondozásra és nevelésre. Szobái tágasak,
bútorzata esztétikus, hangulatos környezetet biztosít. Játékkészlete csoportonként válogatott.
Az udvara tágas, füves, jól rendezett, ahol változatos mozgásfejlesztők állnak az itt gondozott
gyermekek rendelkezésére. Saját főzőkonyhán történik a gyermekek étkeztetése, pontosan
betartva a közegészségügyi szabályokat. Ez az intézmény hivatott arra, hogy a családban
nevelkedő gyermekek napközi ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítsa.
A bölcsőde a felvétel előtti családlátogatást, a fokozatos beszoktatás gyakorlatának betartását
és a nyitottság adta lehetőségeket kialakította és alkalmazza. A gondozónők nagy hangsúlyt
fektetnek a jó, bizalmon alapuló kapcsolatra a szülőkkel. Így próbálják a gondozást, nevelést,
egészségesen kialakítani a család és a bölcsőde között. A legfontosabb cél az, hogy a
bölcsődébe járó gyermekek minél kiegyensúlyozottabbak legyenek, harmonikusan
fejlődjenek.
Az intézményben érvényesül a fokozatosság elve, a gyermekek képességeihez, életkorához
igazodó gondozónői elvárás. A gondozási-nevelési munka szakszerű és egységes, az
elvárások reálisak és következetesek. A bölcsődébe járó gyermekek óvodás korukra megfelelő
önállósággal, gazdag ismeretekkel rendelkeznek. Aktívak, játék és kulturhigiéniás szintjük
koruknak megfelelő.
Ebben az első kis közösségben már lehetőség van a társkapcsolatok és a szociális képességek
fejlődésére. Mindezt a gondozónők meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermekek egyéni
és életkori sajátosságait figyelembe véve érik el.

Óvoda
Az első óvodára utaló emlék 1908-ból való, a következő 1945 előtti, Balajthy Illésné
gyermektelen kereskedő végrendeletében öt szobából álló házát a "kisdednevelés"
szolgálatába adta. Itt működött Nagy Szép Sándorné vezetésével a járás első óvodája, 80-120
gyermekkel, akiknek egy óvónő és egy dajka látta el a felügyeletüket. 1952-ben már két
óvoda működött a településen. 1972-ben megnyitották a harmadik óvodát, mivel az édesanyák
tömeges munkába állása miatt erre már nagy szükség volt. Ekkor az óvodák az iskola
igazgatójához tartoztak. 1980-ban vált az intézmény önállóvá, három tagóvodával
(feladatellátási hellyel).
Az óvodai csoportok száma 12, 301 férőhellyel a kihasználtság évek óta 110%-os, a
2009/2010-es tanévben 327 gyermekről gondoskodnak. Az óvodásgyermekek közül 214
hátrányos helyzetű. A "Minden gyermek óvodája program I. ütemének megvalósítása
Jászapátin” című projekt eredményeként 2011-re két óvodai egység (Margaréta és Szivárvány
Óvoda) teljesen megújul és egy csoportbővítés lehetősége is megnyílik.
Összegzés
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Az óvoda vonatkozásában megállapítható, hogy a közölt adatok alapján az intézmény
elégséges számú férőhellyel rendelkezik, kapacitás kihasználtsága 109 %-os.
Feladatként jelentkezik ezen a téren a 3. életévüket betöltő gyermekek bevonása az
óvodáztatásba, ennek személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.
Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy az óvoda évek óta működteti a Tipegő Klubot, melynek
keretében kéthetente szombaton várják a 3 év alatti gyermekeket és szüleiket, ezzel is
elősegítve a minél előbbi óvodáztatás megkezdését.
Az óvodai nevelés 3 feladatellátási helyen történik összesen 12 csoportban. Vegyes csoport
mindenütt megtalálható.
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya az
intézményegységekben kiegyenlített, szegregáló gyakorlatot nem folytatnak.
Az iskolai adatokkal összehasonlítva ugyanakkor feltűnően kevés a sajátos nevelési igényű
gyermekek száma. Szóbeli közlés alapján ennek oka az, hogy a szakértői bizottság 6 éves
életkor alatt csak különleges esetben ad ki a sajátos nevelési igényről szakértői véleményt. A
problémagyanús gyermekek vizsgálata az óvodába lépéssel megkezdődik az óvodavezető
szóbeli közlése alapján.
Az óvodafejlesztési program célja, hogy Jászapátin minden óvodáskorú gyermek lakóhelyén
magas színvonalú óvodai ellátásban részesüljön és felkészülten kerüljön az általános iskolába.
Általános iskola
Jászapáti teljes területe közoktatási szempontból egy körzetnek számít. Az átszervezés után a
korábbi 2 általános iskolából és egy alapfokú művészetoktatási intézményből 1 összetett
intézmény jött létre, melynek 6 feladatellátási helye van.
Az iskola Pedagógiai Programjának lényege az alábbiakban foglalható össze:
Becslések szerint a településen a cigány lakosság aránya 25 %, az általános iskolás korú
tanulók körében pedig közel 50 %. Az utóbbi 10 évben csökkent a születések száma, valamint
növekedett azon tanulók aránya, akiket más alapfokú oktatást ellátó intézményekbe írattak be.
Ezek a változások tették szükségessé, hogy 2007. aug. 1-ével az István Király Általános
Iskola, és a Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola összevonásával Jászapáti
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola néven új iskolát hozott létre Jászapáti Város
Önkormányzata.
A tanulócsoportok elhelyezése 6 épületben történik:
Tornyos Iskola: múlt században épült, többszöri átalakítás és felújítás után megfelelő
környezetet nyújt az oktató-nevelő munka számára.
Vágó Pál Iskola: 25 éves, panelszerkezetű 2 emeletes, megfelelő állapotú intézmény.
Szent Imre Iskola: múlt században épült, 2005-ben felújított korszerű intézmény.
Kórház Iskola: múlt századi, funkciójának megfelelő épület.
20-as Iskola: többszörösen átalakított, felújított, 2006-ban teljes külső felújítást kapott épület.
48-as Iskola: 1977-ben elkészült iskolaépület megfelelő feltételekkel rendelkező nevelésioktatási intézmény.
Az iskola épületei 1 km-es körön belül helyezkednek el. Tárgyi felszereltségük,
infrastruktúrájuk megfelelő.
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Az iskola tanulóinak létszáma 743 fő. A 2009/2010-as tanévben 1-4 osztályig 389 fő, 5-8
osztályban 309 fő, eltérő tantervű osztályokban 45 fő. A tanuló összetétel heterogén, sok a
hátrányos szociokulturális háttérből érkező tanuló.
Összegzés
Az általános iskolai oktatás feltételeinek javítása érdekében a település az elmúlt évtizedben
jelentős beruházásokat hajtott végre, az igényekhez igazodó fejlesztési stratégiáját előtérbe
helyezve az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az oktatási-nevelési feltételek javítására.
A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program időarányos végrehajtásának
felülvizsgálata megtörtént, a dokumentumban megfogalmazott feladatok végrehajtása nem
minden esetben volt eredményes, ezért megkülönböztetett hangsúlyt kell fektetni az
integrációs célok mielőbbi elérésére.
Középiskola
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium a kistérség legrégebbi középfokú intézménye, a gimnázium 2012-ben ünnepli
alapításának 100. évfordulóját. A jelenlegi intézményi struktúra a településen korábban
működő három (valamennyi megyei fenntartású) középfokú iskola (gimnázium és
szakközépiskola, mezőgazdasági szakképző iskola és ipari szakmunkásképző iskola)
összevonásával alakult ki 2009-ben, fenntartója a megyei önkormányzat.
Az intézményben 5-8 osztályos általános iskolai (8 osztályos gimnázium), gimnáziumi,
szakiskolai, szakközépiskolai képzés mellett felnőttképzési is folyik.
A jelenlegi tanévben a feladatellátási helyek száma 10, osztálytermek száma 85, osztályok
száma 51, tanulók száma 1262, melyből hátrányos helyzetű tanulók száma 251, halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók száma 147, sajátos nevelési igényű tanulók száma 48.
Az intézmény életében az elmúlt 15 év jelentős fejlesztéseket hozott. Új iskolaépület,
kollégium, tornacsarnok épült, több feladatellátási helyet felújítottak, közöttük a gimnázium
épületét is. A Vasút út 4. szám alatti szakképző iskola területén jelenleg épül egy tornaterem.
Az intézménybe a helyieken túl elsősorban a környező településekről (Jászberényi
kistérségből), valamint Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, és Pest megyéből járnak tanulók.
Összegzés
A középfokú oktatási intézmény infrastruktúrája kitűnő, a mai kor követelményeinek
megfelelő körülmények között folyik az oktatás, képzés.
Az intézmény jelentős szerepet tölt be a város életében, kulturális és munkaerőpiaci
potenciáját erősíti.
A településen jelentkező problémák megoldásában komoly szerepet vállalhat az intézmény.
Az aktuális problémák közül az oktatásban jelentkező integrációs feladatok, valamint a
munkaerőpiacról alacsony iskolai végzettség miatt kiszorulók képzésével kapcsolatos képzési
feladatok megoldásában.
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Közoktatás integráltsága, 2009/2010. tanév
OM
azonosító
feladatellátási hely,
cím
035732

intézmény
neve

Jászapáti, József Attila utca 7.

Önálló Óvodai
Intézmény
Margaréta Óvoda

Jászapáti, Fő tér 2.

Csiga-biga Óvoda

Jászapáti, Vasút utca 1.

Szivárvány Óvoda

200954

Jászapáti, Velemi E. út 17.

Jászapáti
Általános és
Alapfokú
Művészeti Iskola
48-as Iskola

Jászapáti, Petőfi S. út 22.

Kórház Iskola

Jászapáti, Velemi E. út 33.

Szent Imre Iskola

Jászapáti, Damjanich út 2.

Vágó Pál Iskola

Jászapáti, István Király út 12.

Tornyos Iskola

Jászapáti, István király. út 20.

20-as Iskola

201164
Gimnázium 5-8 évfolyam

JNSZM Mészáros
Lőrinc Gimnázium,
Szakképző Iskola és
Kollégium

Vasút út 2.

összes

tanulólétszám
az intézményben
összes

HHH

SNI

327

120

4

131
83
113
743

59
40
21
269

1
2
1
36(SNI)+32
(GYP SNI)

153
86
137
244
76
45
144

35
49
36
60
59
30
4

3
9
4
11
8
32
-

1214

393

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint
normál (általános)
tanterv

összes

HHH

emelt szintű oktatás és / vagy
két tanítási nyelvű iskolai oktatás

SNI

összes

HHH

SNI

gyógypedagógiai
tagozat

összes

HHH

711

245

36

32

24

153
86
137
244
76
14

35
46
35
57
59
7

3
9
4
11
8
1

32

24

36

32

24

40(SNI)+32 711
245
(GYP SNI)
31. táblázat: Közoktatási adatok
Forrás: Intézményi adatszolgáltatás
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1.2.5.2 Közművelődés
A kulturális élet szervezése a Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményeiben zajlik.
A központi főépületek a következők:
Városi Könyvtár
A Városi Könyvtár Jászapáti települést ellátó nyilvános közgyűjtemény, melynek működését
az olvasók igényei és a fenntartó elvárásai szerint kezdeményező, kreatív, fejlődésre kész, a
szakmát alaposan ismerő, tájékozott könyvtárosok biztosítják. A kulturális javak és azok
jelentőségének megismeréséhez, a mindenki számára igénybe vehető szolgáltatásokhoz való
hozzáféréshez biztosítja a lehetőséget az igénybe vevők számára a tudásalapú társadalom
alapintézményeként. Feladatát fejlődő dokumentumállományával, szolgáltatásaival és
technikai, személyi felkészültségével valósítja meg.
A felsoroltak segítségével megvalósítja
- a gyermekkorosztály könyvtári ellátását,
- a középiskolások és felsőoktatásban résztvevők segítését,
- a műveltség, készségek az élet minden szakaszában való gyarapítását,
- a szabadidő hasznos eltöltését,
- az esélyegyenlőség biztosítását,
- az állampolgári és jogi ismeretek közvetítését,
- a város múltjának ismeretéhez való hozzáférést,
- a könyvtárról alkotott megítélés javítását.
Ingyenes alapszolgáltatásai: könyvtárlátogatás, helyben használat, katalógusok használata,
könyvtári információk kérése, térítéses szolgáltatások a következők: kölcsönzés, könyvtárközi
kölcsönzés, internethasználat, fénymásolás, nyomtatás, terembérlet.
Az épület alkalmas különféle események megtartására, helyet ad közösségeknek, saját és civil
csoportok rendezvényeinek.
Műszaki és technikai felszereltsége jónak mondható, a TIOP 1.2.3 pályázaton nyert
informatikai fejlesztés hosszú távon biztosítja a modern könyvtár elvárásainak megfelelő
informatikai felszereltséget.
A könyvtár több mint 60.000 hagyományos dokumentummal rendelkezik, melynek többsége
könyv.
Művelődési Központ
A város kulturális rendezvényei és kulturális élete elsősorban a Városi Könyvtár és
Művelődési Központ szervezésében bonyolódik, több helyszínen. Ezen helyszínek egyike az
intézmény egyik főépülete a Művelődési Ház, ahol a színházterem jelenti elsősorban a
programok befogadására alkalmas infrastruktúrát. Az épület klubfoglalkozások és civil élet
befogadására a beltér felosztása miatt kevésbé alkalmas.
Az épület műszaki állapota funkciója betöltéséhez éppen kielégítő. Komolyabb felújítást
(teljes festés) igényelnek a belterek. A külső falfelületek festése idén megtörtént, de a
galambok okozta piszok sajnos már most látszódik az épületen. A nyílászárók felülvizsgálata
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és az öltözők felújítása ugyancsak aktuális feladat. A tetőszerkezet is jelentősen
megrongálódott, javítása időszerű. Esetleges pályázati lehetőséget kihasználva komolyabb
külső-belső karbantartásra, tatarozásra lenne szükség. Az épület technikai eszközeit
megvizsgálva látható, hogy tíz-tizenkét éve történt jelentősebb beruházás pályázati úton.
Azóta ezek az eszközök igen komoly igénybevételnek vannak kitéve. Szükségszerűvé vált a
technikai eszközök teljes körű karbantartása is, amely az éves költségvetési keretből nem
megoldható.
Vágó Pál Emlékház és Helytörténeti Gyűjtemény
A kulturális programok további helyszíne, a város fő utcáján található Vágó Pál Emlékház és
Helytörténeti Gyűjtemény. A múzeum több kisebb kiállító teremmel rendelkezik, ahol a
település múltját bemutató állandó kiállítások tekinthetők meg. Továbbá egy nagyterem,
amely az időszaki kiállítások megrendezéséhez ad alkalmas teret.
Nem tartozik kiszolgáló épületrész (vizesblokk), az épülethez. Ezt a hiányosságot a
szomszédos épületben (Vágó Pál Műterem) oldják meg, mely szintén a Déli városrész
projektnek köszönhetően teljes körű felújításon esett át. 2004-ben a múzeum teljes
tetőszerkezetét is felújították, így az épület állagmegóvása biztosított. A belső terek mindenre
kiterjedő tatarozásra, felújításra szorulnak. Ehhez újabb pályázati forrásokra van szükség.
Művészetek háza
A Városi Könyvtár és Művelődési Központ másik jelentős tagintézménye a Művészetek Háza,
amely a Déli városrész projekt keretén belül lett felújítva az elmúlt évben. A 30 fős előtérklubterem mellett egy 100-150 fő befogadására képes színházterem is van az épületben,
amely elsősorban próbateremként, de alkalmanként rendezvény teremként is funkcionál. Az
épület teljes körűen akadálymentesített. A Művészetek Háza épületében néhány civil
szervezet is rendszeresen tart rendezvényeket (klubfoglalkozások).
Az épület műszaki állapota – mivel még valójában csak egy éve funkcionál – megfelelő.
Technikai eszközökkel való felszereltsége is jónak mondható, az igényeknek megfelel.
Összességében a Művészetek Háza átadásával megszűnt a településnek az a hiányossága,
hogy csak egy nagyobb tér (színházterem, rendezvényterem) állt rendelkezésre és különböző
eseményekre, rendezvényekre már kisebb terem is biztosítható.
Civil szervezetek
Egyre nagyobb szerepet kapnak a város életében a civil szervezetek, és több hagyományőrző
csoport is részt vesz a kulturális és szellemi életben. Fő céljaik a hagyományok gyűjtése, a
népi kultúra, néptánc, népdalok tanítása, jeles napok népszokásainak feldolgozása,
bemutatása, bálok szervezése, jász viseletek rekonstruálása. Fontosnak tartják a régi élet
bemutatását, melyben segítségükre van a Tanyamúzeum, emellett a mesterségek továbbélését,
művelését is, mint pl. szövés, hímzés, szalmafonás, fazekasság, fafaragás.
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Civil szervezetek Jászapátin:
1. CÉSZ JNKSZ Megyei Elnöksége
2. Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége
3. Dr. Hajdú Irén Orvos Alapítványa
4. Gazdakör
5. Három Kívánság Alapítvány
6. Hétszínvirág Táncegyüttes
7. Jászapáti "Rácz Aladár" Zeneiskoláért Alapítvány
8. Jászapáti Hímzőszakkör
9. Jászapáti R-09 Postagalamb Egyesület
10. Jászapáti Rejtvényfejtők Baráti Társasága
11. Jászapáti Templomért Alapítvány
12. Jászapátiak Baráti Egyesülete (JABE)
13. Jászkör Egyesület
14. Jászsági Géphasznosítók és Gazdálkodássegítők Köre
15. JÁSZTÁNC Alapítvány
16. Jövő Szakemberért Okt., Kult., Sport Alapítvány
17. Kamillánius Közösség
18. Labdarúgó Utánpótlásfejlesztési Alapítvány
19. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma
20. Mészáros Lőrinc Gimn. Baráti Köre Alapítvány
21. MG. Szöv. Nagycsaládosok Klubja
22. Mozgássérültek Egyesülete
23. Munkás Horgász Egyesület
24. Muskátli Népdalkör
25. Nefelejcs Nyugdíjas Klub
26. NOE Nagycsaládosok Országos Egyesülete
27. Nyugdíjasklub
28. Nyugdíjasklub (MG. Szöv.) 30.Nyugdíjasklub (Műv-Ház)
29. Önkéntes Tűzoltóegyesület
30. Polgárőrség
31. Tehetségért Alapítvány
32. Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány
33. Vakok- és Gyengénlátók Jászapáti Klubja
34. Vándorfy Honismereti Szakkör
35. Városi Rádióklub Önszervező Egyesület
36. Városi Sportegyesület
37. Városi Vegyeskar
38. Vöröskereszt
39. Vöröskeresztes Szervezet MG. Szöv.
40. Zöld-Pont Környezetvédelmi Egyesület
41. Nefelejcs Nyugdíjas Klub
42. NOE Nagycsaládosok Országos Egyesülete
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43. Nyugdíjasklub
44. Nyugdíjasklub (MG. Szöv.) 30.Nyugdíjasklub (Műv-Ház)
45. Önkéntes Tűzoltóegyesület
46. Polgárőrség
47. Tehetségért Alapítvány
48. Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány
49. Vakok- és Gyengénlátók Jászapáti Klubja
50. Vándorfy Honismereti Szakkör
51. Városi Rádióklub Önszervező Egyesület
52. Városi Sportegyesület
53. Városi Vegyeskar
54. Vöröskereszt
55. Vöröskeresztes Szervezet MG. Szöv.
56. Zöld-Pont Környezetvédelmi Egyesület

Összességében
A kulturális rendezvények megrendezésére alkalmas épület-infrastruktúráról elmondható,
hogy a városban kisebb színpadot igénylő előadások megtartására alkalmas előadóterem van,
ugyanakkor nagyobb színházi produkciók fogadására és fesztiválszerű (több csoportot
felvonultató, azok kulturált, kényelmes felkészülését biztosító) rendezvények lebonyolítására
jelenleg nincs lehetőség. E kulturális infrastrukturális elem hiánya hosszabb távon szűkíti a
város mozgásterét a nagyobb (régiós, nemzetközi) rendezvények megrendezésével
kapcsolatban, ami kulturális vonatkozású turisztikai vonzerejének kiterjesztését is gátolja.
Problémát jelent, hogy az egészséges életmódot jelentő sportterek nem felelnek meg a
minimális elvárásoknak sem, elhanyagoltak, nem rendelkezik a város egyetlen
sportkomplexummal sem (legalább 2-3 sporttevékenységet lehetővé tevő közcélú tér).

1.2.5.3. Egészségügy
Jászapáti Város Önkormányzata 2006-ban adta át az Egészségügyi Centrumot, melyben 4
felnőtt háziorvosi körzet, 1 házi gyermekorvosi körzet, 2 fogorvosi körzet, illetve a védőnői
szolgálat látja el az egészségügyi alapellátás feladatait.
A városban működő alapellátást vállalkozó háziorvosok, illetve vállalkozó fogorvosok
végzik.
A háziorvosok gyógyító tevékenysége mellett, lehetősége van a lakosságnak a magánrendelés
keretében igénybe venni az urológiai és a sebészeti szakvizsgálatokat. Ezen kívül heti egy
alkalommal vérvételre is sor kerül.
Az óvodások és az általános iskolások iskola-egészségügyi ellátását a gyermekorvos, a két
fogorvos, illetve az iskolavédőnő látja el.
Jászapáti városban 3 területi védőnői körzet került kialakításra, amit jelenleg két védőnő lát el
a szakember hiány miatt. 2009 szeptemberétől az Önkormányzatnak sikerült megoldania az
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iskolavédőnői álláshely betöltését.
A védőnők fő tevékenységi területe a testi, lelki és szociális egészség megőrzése, illetve a
betegségek megelőzésére irányuló preventív feladatok ellátása a várandós anyák, a nők és a 018 korú gyermekek vonatkozásában.
A betegségek időben történő felfedezésére irányulnak a szűrővizsgálatok. Jászapáti Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala minden évben megszervezi a tüdőszűrést, a
meghirdeti a mellrákszűrést, illetve 2009-ben a Magyar Posta segítségével a méhnyakrák
szűrést. Az Egészségügyi Centrum helyet biztosít a szív- érrendszeri szűrővizsgálatoknak. Ez
utóbbi vizsgálat a háziorvosaink által is támogatott Szívriadó program, olyan szűrővizsgálat
elvégzését tette lehetővé, amely óriási jelentőségű a szövődmények kiszűrésében.
A központi ügyeleti ellátás az Emergency Service Betéti Társasággal kötött vállalkozási
szerződés alapján társulási keretek között folyik 2005. december 1. óta. A központi ügyelet
ellátására szintén pályázati források igénybevételével nyílt lehetőség a volt ÉMÁSZ székház
átalakításával, ahol a mentőállomás is helyet kapott.
A rendelési időn kívüli alapellátási szintű Központi Orvosi Ügyeleti szolgálat folyamatos
ellátása Jászapáti városra és a térségre terjed ki – Jászivány, Jászszentandrás, Jászkisér,
Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jásztelek – beleértve az üdülő területeket is. A hatályos
jogszabályokban rögzített előírások szerint az ellátási területen egy fő orvossal, egy fő
nővérrel és egy fő gépjárművezetővel történik az ügyeleti ellátás.
A két gyógyszertár közvetlen és közvetett szakmai kapcsolatrendszere a város területén
működő egészségügyi ellátást biztosító orvos kollégákkal megfelelő és a város ügyeleti
feladatait biztosító intézmény és azt ellátó orvosai által igényelt készenléti és ügyeleti
szolgálat megszervezése a két gyógyszertár által megoldottnak tekinthető. A gyógyszertár
működési feltételrendszerének színvonalát fémjelzi, az a tény, hogy a Megváltó gyógyszertár
akkreditált gyógyszertárként van nyilvántartva, a Szegedi Gyógyszerésztudományi Intézet
részéről.

1.2.5.4. Szociális ellátás
A korábbi időszakokhoz képest ma sokkal több ember ér meg magas kort, amely tény
magával hozza a betegséget, elmagányosodást, aminek következménye a gondozásra szorulás.
Az egyszemélyes háztartások száma folyamatosan emelkedik, az egyedül maradók nem
szívesen költöznek össze hozzátartozókkal, így az alapszolgáltatások erősítése a feladat.
Jászapáti Város egyik legfőbb törekvése, a városlakók szociális biztonságának megteremtése.
Bizonyítéka ennek, hogy a város területén a szociális szolgáltatások rendszere szinte
hiánytalanul kiépült.
Jászapátin a szociális feladatokat az Egyesítet Szociális Intézmény látja el.
Az intézmény célja és tevékenysége:
Működését, felépítését, tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. alapján szervezi.
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A szolgáltatás célja a Jászapátin élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt
veszélyeztetett illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének
megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint megszüntetésének
elősegítése. A szociális gondozásra szoruló személyek ellátása, ifjúság, család és nővédelem.
Célja, hogy aktívan részt vegyen a helyi szociális problémák feltárásában, megoldásában, az
intézményt felkeresők szociális, pszichés és egyéb életvezetési zavarainak elhárításában,
oldásában.
Telephelyei és Szakfeladatai
Jászapáti István király út 17.
1.)
8810 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
881011
Idősek nappali ellátása
2.)
8899 M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921
Szociális étkeztetés
889922
Házi segítségnyújtás
3.)
8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás
869039
Egyéb, M.n.s kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Jászapáti Petőfi Sándor út 4-6.
4.)
8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás
869041
Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042
Ifjúság – egészségügyi gondozás
Az intézmény az ellátottak részére lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatok kialakítására, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint szabadidős
tevékenységeket szervez.
Cél: a családi gondoskodás pótlása szociális és mentális segítségnyújtás révén, valamint az
idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó
káros hatások megelőzése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása.
A pszichés gondozás keretében az ellátást igénybevevőknek a kiegyensúlyozott, nyugodt,
nyílt családias légkör biztosítása a közösségi lét előnyeinek kiaknázása, a szolgáltatáson belüli
és az azon kívüli életvezetési segítségnyújtás a feladat.
Figyelmet kell fordítani az elszigetelődés, a magába fordulás kiküszöbölésére, az emberi
kapcsolatok erősítésére. Kiemelt figyelmet kíván a megromlott családi kapcsolatok kezelése,
helyreállításának segítése.
Napközbeni szolgáltatások térítésmentesek, kivétel ez alól az étkezés igénybevétele.
A nappali ellátást színesíti az idősek klubja, amelynek tagjai, a VIRÁG – KLUB nevet
választották
Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a napi egyszeri meleg
étkeztetéséről gondoskodnak, akik önmaguk, illetve önmaguk és eltartottaik részére tartósan,
vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt.
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Az étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg
étkezés igénybevétele történhet:
 Helyben fogyasztással
 Házhoz szállítással
 Elvitellel
Az ebéd helyben történő fogyasztását kulturált körülmények között, az intézmény ebédlőjében
biztosítjuk. A lakásra szállítást társadalmi megbízottak végzik.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújt,
alapvető gondozási, ápolási feladatokat, Segít az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában. Biztosítja a közreműködést, a
vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában aktív, szakszerű
segítségnyújtást is magában foglaló ellátási forma.
Gyakorlatban a házi gondozás bármely feladatát magába foglalhatja, a szakmai normák és a
megfelelő létszám mellett. A szakmai normák megjelennek a munkaköri leírásban, valamint a
szakmai programban.
Házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell azokról a személyekről, akik otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról
az idősekről is, akik bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
A házi gondozó feladatellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő
fizikai, mentális és szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének
és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával,
felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Szociális ellátás főbb formáiban részesülők aránya a városban 31,7%.
2009(tervezett) 2008
2007
2006
Rászorultságtól függő
80.528
94.155
79.673 69.059
pénzbeli ellátás (ezer Ft)
Természetben nyújtott
19.840
13.730
12.295 15.660
szociális ellátás (ezer Ft)
Foglalkoztatási
71.187
támogatás (ezer Ft)
32. táblázat: Szociális támogatásokra fordított éves összeg (2006-2009)
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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1.2.5.5. Közösségi közlekedés
Autóbuszos közlekedés
Jászapátin a menetrendszerinti közúti személyszállítást a Jászkun Volán Rt. és a szomszéd
megye Volán társaságai bonyolítják le. Számos távolsági autóbuszjárat is áthalad a városon.
Ezek a járatok kapcsolatot teremtenek a fővárossal, Budapesttel, és más nagyobb városokkal.
A járatok összességében jelentős forgalmi terhelést jelentenek a város belterületi közlekedési
hálózatára, ezen belül is a belvárosra. A jelenlegi, 2004-2005-ben épített, autóbusz állomás
megközelíthetősége és elhelyezkedése forgalmi szempontból megfelelő.
Autóbuszjáratok száma Jászberénybe (átszállás nélkül)
Település
Munkanap Szabadnap Munkaszüneti nap
Jászapáti
32
24
22
Autóbuszjáratok száma Szolnokra (átszállás nélkül)
Település
Munkanap Szabadnap Munkaszüneti nap
Jászapáti
8
7
5
33. táblázat: Menetrendszerinti autóbuszjárat száma Jászapátiról
Forrás: Volán Hivatalos Autóbusz Menetrend 2009/2010.
Vasúti közlekedés
A várost a Szolnok-Vámosgyörk 86. számú, egyvágányú, diesel mozdonyos vasútvonal érinti,
mellyel európai jelentőségű, ún. Helsinki közlekedés folyosó ágához csatlakozó vasútvonalat
közelíthetünk meg (Hatvan, Újszász).

Állomás/megállóhely

Induló járatok naponta

86. sz. vonal
Vámosgyörk
9
Jászárokszállás
9
Jászdózsa
9
Jászkisér
10
Jászkisér felső
10
Szellőhát
10
Jászladány
10
Szászberek
10
Újszász
10
Szolnok
9
34. táblázat: A 86. számú vasútvonalak állomásai, és megállóhelyei
Forrás: MÁV Hivatalos Menetrendkönyv 2009/2010.
A vasútvonalon áruszállítás is bonyolódik, elsősorban mezőgazdasági termékek (cukorrépa)
szállításában játszik fontosabb szerepet, de emellett a vasútvonal mellett található TÉBA
TÜZÉP is kiszolgálja építőipari anyagokkal, és ipari szállítás történik a MÁV FKG
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Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. jászkiséri üzeméhez. A város keleti, észak-keleti
oldalán fekvő Ipari Parkot, ipartelepet is el tudja látni a vasútvonal.
A vasútvonal személyszállításban betöltött szerepe jelentős. Menetidőben a buszos
közlekedéshez viszonyítva kisebb távolságokban versenyképes (Hatvan, Szolnok Budapest),
nagyobb távolságoknál az átszállások miatt már magasabb megtett idővel kell számolni.
Személyszállításban betöltött szerepét nem rontja a városközponttól való távolsága.
A város területén a vasútvonal a közutakkal csak szintbeni kereszteződésben találkozik.
Komolyabb balesetveszélyt jelent a 31. sz. főút, és 3228-as út kereszteződése.

1.2.5.6. Hulladékgazdálkodás
A település köztisztasági rendelettel, települési szilárd hulladékról szóló rendelettel
rendelkezik, száma: 23/2003. (XI. 27.)., neve: „A közterületek tisztántartásáról, a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról”. A rendeletet 11/2004 (IV.29.),
27/2005 (XII.1.), 9/2006 (IV.1.), 23/2006 (XII.1.), 31/2006 (XII.14.), 34/2007 (XII.13.),
15/2008 (XII.1.), 2005/2009 (X.1.) és 43/2009 (XII.1.) rendelettel módosította a képviselőtestület.
A rendelet megfelel a 2000. évi XLIII. törvény előírásainak. A köztisztasági feladatokat a
város közmunkás foglalkoztatás keretei között látja el, a hulladékgyűjtési-, és szállítási
feladatokat pedig a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Városüzemeltető Kft. végzi. A
hulladék lerakása a Jásztelki Regionális Hulladéklerakó telepen történik.
A településen 1996-ig kommunális szilárd hulladéklerakó működött, mely a település nyugati
szélén, a 31-es úttól délre, közvetlenül a város mellett (hrsz.: 1453/1, Csányi-lapos, területe:
3,0983 ha) feküdt, mely terület belvízveszélyes. Üzembe helyezésének éve: 1977., a lerakott
hulladék mennyisége kb.: 165.000 m3. Környezetét a lakóingatlanok mellett, szántó és víz
jellemzi. Sok lakossági panasz érkezett a lakosok szerinti szennyezés miatt, amely a
felhagyott, de nem rekultivált hulladéklerakóból szivárog, melynek megoldására a
rekultivációs terv 2004. májusában készült el. Ennek előélete, hogy 2008-ban 6 db
talajvízfigyelő kutat is építettek, így a monitoring rendszer kiépített. 2009-ben újabb
rekultivációs terv készült, melyet az addig eltelt időben bekövetkezett jogszabályi változások
indokoltak. A rekultiváció a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
„REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi
kistérségében lévő 31 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” nevű,
KEOP-7.2.3.0-2007-0003 azonosítószámmal a Környezet és Energetikai Operatív
Programban projektjének második fordulós benyújtására adtak lehetőséget , és a tervek szerint
2010-ben el is kezdődhet a megvalósítás.
A település 1998. január 28-án csatlakozott a Jászsági Regionális Hulladéklerakókoz. 2000
őszétől ide szállítják a települési szilárd-hulladékot. A hulladéklerakó a Jászapátit és
Jászalsószentgyörgyöt összekötő út mellet, Jásztelek-Jászapáti-Jászalsószentgyörgy-Jászkisér
közös határán, Jásztelek 091/2 hrsz-ú területén került megépítésre. Területe 23,2 ha (kerítésen
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belüli rész véderdősávval), a hulladék lerakásra igénybe vett terület (védőtöltések külső
körömvonala) 13 ha. A lerakó műszaki engedélyei, védelmi rendszere az európai normáknak
megfelelőek. A regionális lerakó üzemeltetését az alapított REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Kft. végzi.
A hulladéklerakó deponálási rendszer legfontosabb eleme a szigetelt depónia, de a tervezésnél
figyelembe vették azt a célt, hogy a szilárd hulladékok egyszerű deponálása helyett a komplex
hulladékgazdálkodás is megvalósítható legyen (szelektív hulladékgyűjtés-feldolgozás,
komposztálás, biogáz hasznosítás, stb.). A hulladék ártalommentes elhelyezését megfelelő,
kettős szigetelésű, dombépítéses technológiájú rendezett lerakón valósítják meg.
Az eddig lerakott hulladék mennyisége
2009. január 01-jén: 217.312 m3
a potenciális szabad kapacitása
2009. január 01-jén: 1.282.688 m3.
2009. novemberében a REGIO-KOM Társulás a regionális hulladéklerakó fejlesztésére
(komplex hulladékválogató rendszer kiépítése, szelektív gyűjtést válogatócsarnokának
bővítése, szociális épület bővítése, beléptető rendszer fejlesztése, hídmérleg
kapacitásnővelése, komposztálótelep technológiai fejlesztése, gépek beszerzése), a jászsági és
dél-hevesi kistérségben 4 db hulladékudvar megépítésére, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
számának bővítésére és a zöldhulladék részbeni házi komposztálási rendszerének kiépítésére
nyújtott be pályázatot.
A hulladék szállítását a Jászapáti Városüzemeltető Kft. végzi. A hulladék szállítása hetente 1
alkalommal: egyik körzetben hétfőn, a másikban kedden történik. A szállítást 1 db IVECO
típusú (8 m3 térfogatú) és 2 db Steyer tipusú (12 és 10 m 3 térfogatú) szállítóautóval oldják
meg. A rendszeres hulladékgyűjtésbe minden lakás be van kapcsolva, ill. 2 utcában – Dankó
u. és az Ilona u. – 2-2 db 400 l-es konténerrel történik, heti 1 alkalommal (43 lakás). A
külterület nincs bekapcsolva.
Jászapátin az elmúlt években keletkezett települési szilárd hulladék mennyiségét a következő
táblázat mutatja:
adatok év/kg-ban
2006.
2007.
2008.
2 371 210
2 798 400
2 764 110
35. táblázat: Település összes keletkezett szilárd hulladéka
Forrás: REGIO-KOM Kft. adatszolgáltatása
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A Jásztelki Regionális Hulladéklerakóba beszállított hulladékok mennyiségét csoportonkénti
bontásban 2008. év adatai alapján a következő táblázatokban együttesen van feltüntetve.
adatok év/kg-ban
Lom hulladék
Polg.Mest.Hiv. vállalkozások beszállító
1.640
23.650
80.370
Úttisztítási
Polg.Mest.Hiv. vállalkozások Polg.Mest.Hiv.
0
2.740
0

Lakossági hulladék
beszállító
lakosság
2.730.630
8.190
Komposztálható
beszállító
lakosság
0
3.660
Műanyag
hull. építési, Termelési
Papír hulladék
bontási
vállalkozások vállalkozások Polg.Mest.Hiv. Polg.Mest.Hiv.
6.760
8.415
0
230

lakosság
0
beszállító
0

Szelektív hulladékgyűjtésből származó adatok
Csomagoló
Csomagoló
műanyag
Csomagoló Csomagoló
műanyag
Csomagoló papír, karton
nem
fém
üveg
hasznosítható
hasznosítható
vállalkozások beszállító
lakosság vállalkozások beszállító beszállító beszállító
1.310
14.581
0
0
16.523 1.456
20.726
Föld és kő
beszállító
1.590
Gázolaj

Építési, bontási
Polg.Mest.Hiv. lakosság lakosság vállalkozások Polg.Mest.Hiv.
0
1.840
42.650
114.920
0
Összes
Összes
beérkezett lerakott
anyag
hulladék

vállalkozások
35.160
3.136.981 3.042.135
36. táblázat: Jászsági Regionális Hulladéklerakóba beszállított hulladékok szétválogatott
mennyisége 2008-ban, adatok kg-ban.
Forrás: REGIO-KOM Kft. adatszolgáltatása
A településen veszélyeshulladék-lerakó és veszélyeshulladék-égető nem működik. A REGIOKOM Kft-nél kiválogatott és a munkája során keletkezett, valamint a 2007. december 1-től
engedélyezett veszélyes hulladékok átvételéből származó veszélyes hulladék mennyiségét a
következő táblázat tartalmazza.
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adatok év/kg-ban
Veszélyes hulladék kg-ban megadva
2005 2006 2007 2008
Akkumulátor
0
0
0
14
Elektronikai hull.
0
0
0
88
Festékes doboz
0
0
0
36
Hűtőszekrény
0
0
0
40
Kft. tevékenysége során keletkezett veszélyes hulladék
Fáradt olaj
140
160
210
230
Olajszűrő
26
32
30
35
Összesen
166
192
240
443
37. táblázat: Veszélyes hulladékok mennyisége a REGIO-KOM Kft-nél
Forrás: REGIO-KOM Kft. adatszolgáltatása
A település veszélyes hulladékot termelő legjelentősebb vállalkozásai:
– Concordia Közraktár Zrt.
– Jásztej Zrt.
– Fémkoffer Kft.
– Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt.
– TIG Kht.
– Rádius Bt.
– Promed Kereskedelmi Bt. – Gyógyszertár
– Fort-Kom Bútoripari Kft.
– Pharmasan Gyógyszertári Bt.
– Jászmetall Kkt.
– védőnői és orvosi szolgálat
A településen képződő veszélyes hulladékok 91%-a a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Rt.
tevékenységéből keletkezett, amelyből a legnagyobb arányt az állati eredetű hulladékok
képviselik. Ezen hulladék ártalmatlanítását az ATEV Zrt. végzi. Az állati hulladékokon kívül
gépkarbantartási hulladékok, valamint kémiai növényvédelem során képződő hulladékok is
keletkeznek, amelyek ártalmatlanítása megoldott.
A Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. sertéstelepén üzemel egy állati hullafőző berendezés,
melynek segítségével a más telephelyeken keletkező elhullott állati tetemek ártalmatlanítását
is meg tudják oldani. Az itt ártalmatlanított veszélyes hulladék mennyisége évente átlagosan
60-70 tonna.
A Jásztej Zrt. tevékenysége során a keletkező veszélyes hulladékok jelentős része az
áruszállítást végző teherautók, valamint egyéb gépek karbantartásából képződik.
A Jászmetall Kkt. akkumulátorok átvételével foglalkozik és a tevékenység 2000-től selejt
hűtőszekrények átvételével bővült.
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A 0138/4 hrsz-ú erdő területén van egy 6,5 m mély dögkút. A dögkút engedéllyel nem
rendelkezik, 2002 évben került kitisztításra, jelenleg nem üzemel.
Illegális hulladéklerakás elsősorban a külterületi dűlőutak mentén történik, felszámolásukat az
önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében oldja meg. Lomtalanítást a városban
rendszeresen, évenként 2 alkalommal végeznek.
2007 májusában a városi önkormányzat a Design Kft-vel együttműködve több helyre is
használt szárazelemek összegyűjtésére alkalmas edényzetet helyezett ki teljesen
térítésmentesen, és az összegyűjtött elemek elszállítását is térítésmentesen végzi a cég.
A városban a következő helyeken találhatóak gyűjtésre alkalmas edények:
- Penny Market üzlet,
- JNSZK Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola
- JNSZK Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző
Iskola és Kollégium
- Önálló Óvodai Intézmény (Csiga-Biga Óvoda)
- Egyesített Szociális Intézmény
- Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal
Szelektív hulladékgyűjtés Jászapátiban 2 szigettel már 2001-ben elkezdődött. 2005. január 1én a városban 14 db sziget található 4 db konténerrel (az egyik csak 3 db konténerrel),
méghozzá a következő helyeken:
1.) Árvai u. – Zrínyi u. sarok
2.) Dósa u. – Kossuth L. u. sarok
3.) Borbás u. – Rákóczi u. sarok
4.) Lehel u. (víztoronynál)
5.) Álmos u.. – Vasút u. sarok
6.) Petőfi S.u. – Utasi u. sarok
7.) Szabadság u. – Arany J. u. sarok
8.) Új u. – Farkas u. sarok
9.) Damjanich u. – Gyöngyvirág u. sarok
10.) Nyárfás u. – Parkerdő u. sarok
11.) Győri u. –Kocka u. sarok
12.) PENNY MARKET melletti – Szigligeti u.
13.) Vasút u. – Gimnázium udvara
14.) Velemi E. út 2. – Polgármesteri Hivatal udvara
15.) Palotási J. u. – Liszt F. u. sarok
16.) Széchényi u. – Berente u. sarok
17.) Szakképző Iskola udvara (Vasút út)
18.) Általános Iskola udvara (Damjanich út)
A szelektív hulladékgyűjtést a lakosok hamar a megszokták, és kijelenthető, hogy Jászapáti az
egyetlen település a regionális hulladéklerakó települései közül, amely 95 %-os
szabályossággal gyűjt szelektíven szemetet.
Célszerű lenne hulladékgyűjtő udvar létesítése, ahol az elkülönítetten (szelektíven)
begyűjthető települési szilárd, valamint a háztartásokban, a termelőknél kis mennyiségben
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keletkező veszélyes hulladékok átvétele, gyűjtése történne. Ezen kívül a szelektív gyűjtést ki
kell terjeszteni többféle anyag gyűjtésére.

12. ábra szelektív hulladékgyűjtő szigetek és használtelem gyűjtő helyek Jászapátin
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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13. ábra: Szilárd hulladék összetétele
Forrás: REGIO-KOM Kft. adatszolgáltatása 2009.

1.2.5.7. Víz és csatorna hálózat és szolgáltatás
Ivóvízellátás
A város ivóvízkútjai a felszíni szennyeződésekkel szemben megfelelő természetes
védettséggel (több vízzáró agyagréteg) rendelkeznek. A talajvíz általános mélysége 1,5–2,
néhol 3 vagy akár 4 méter a terepalakulatok függvényében. A településen több termálvízkút is
üzemel. A termelésbe állított ivóvízbázisok megfelelő természeti hidrogeológiai védettséggel
rendelkeznek, nem minősülnek sérülékenynek. A település közigazgatási határain belül lévő
mélyfúrású kutakat az következő táblázat és térképek mutatják be:
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Megnevezés
Tsz (=Jászapáti 2000. Mg. Rt.)
ÁTI telep
Tsz sertéstelep (déli)
Tsz növendék marhatelep
Tsz Alsónyomás-dűlő
Tsz sertéstelep 1. kút
Tsz sertéstelep 2. kút
Mezőgazdasági szakiskola
Tsz központi major
Tsz központi major
Tsz műtrágya üzem
Vízmű V. sz. kút
Vízmű III. sz. kút
MÁV 2. sz. kút
MÁV 1. sz. kút
Strand termálkút
Starnd hidegvizes kút
Sportpálya
Főtéri kút
Borbás és Palotási út
Egészségház udvarán
Vízmű I. sz. kút
Vízmű IV. sz. kút
Vízmű VI. sz. kút
Vízmű VII. sz. kút

Kataszteri Készítés
szám
éve
K-30
K-17
K-52
K-27
K-13
K-59
K-60
K-67
K-64
K-31
K-63
K-65
B-58
B-9
B10
B-15
B-61
B-11
B-7
B-2
B-3
B-16
B-62
B-68
B-69

1964
1963
1966
1964
1954
1980
1980
1994
1988
1964
1987
1991
1979
1955
1930
1959
1981
1929
1910
1926
1926
1962
1983
1998
1998

Talpmélység
(m)
565,0
63,8
550,0
495,0
441,5
608,5
610,0
402,0
534,5
480,0
201,0
465,0
800,0
461,0
458,5
805,0
60,0
450,0
455,0
456,0
440,0
560,0
116,0
495,0
575,0
Összesen:

Kitermelt
vízmennyiség
(m3/év)
0
0
2400
0
0
0
25600
1920
6900
0
0
196887
0
4000
0
113038
12065
0
0
0
0
0
0
241090
273105
877005

38. táblázat: Jászapátin lévő mélyfúrású kutak
Forrás: Jászapáti strandfürdő termálkút védőidom rendszerének meghatározása
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A településen az ivóvíz szolgáltatást a Városüzemeltető Kft. (5130. Jászapáti, Gyöngyvirág u.
11.) végzi szerződéses alapon. A település vízműve a Lehel u. 2. (hrsz: 204) található. 1982ben helyezték üzembe Az ivóvizet 7 db kút biztosítja, melyből jelenleg 4 tartalék vagy nem
üzemképes. Ezen kutakat mutatja be a következő táblázat:
Talpmélység
(m)

Megnevezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Vízhozam
(l/min)

Megjegyzés

560
--800
196
465
495
615

0
tartalékkút
--tömedékelt, betömött
0
használaton kívül
0
használaton kívül
1000
üzemel
1000
üzemel
1000
üzemel
39. táblázat: Kútkataszter
Forrás: Jászapáti Városüzemeltető Kft. Adatszolgáltatás

Kapacitási adatok 2009-ben:
Vízbeszerzés:
- Kutakból kitermelhető vízmennyiség összesen:
3.450 m3/nap
- Kivett vízmennyiség télen átlagban:
1.600-1.800 m3/nap
- Kivett vízmennyiség nyáron átlagban
3.200-3.400 m3/nap
A telepen felszíni tároló, gáztalanító, vas- és mangántalanító, továbbá víztorony is van.
Hálózati nyomást a 700 m3 térfogatú, 42 m magas víztorony biztosítja. A város több pontján
lévő vízműkút vize a központi vízműbe jut, ahol keresztülmegy a kezelési folyamatokon. A
termelt vizet vastalanító szűrők vezetik majd klórgázzal való fertőtlenítés után kerül a
vízhálózatba. A víztisztítás lépései a következő: kútból kivett víz → vastalanítás,
mangántalanítás, homokszűrő, kálium-permanganát adagolás → fertőtlenítés klórgázzal →
tisztított víz.
Az ivóvízhálózat 1960-80-ig épült, részint terv szerint, részint különböző időpontokban a
bekötésekkel össze-vissza. Vezetékes ivóvízzel ellátott lakások száma 3498 db, azaz 96%.
Ivóvízhálózat kiépítettsége 98% melyet a következő térkép szemléltet:
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ivóvíz-hálózat – kék szín
épületek – zöld és piros szín
telekhatárok - barna
14. ábra: Jászapáti ivóvízhálózatának kiépítettsége 2008-ban
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
A belterületi ivóvízhálózat hossza 124,5 km, kb. 96%-a körvezetékes. A körvezetékesítés
folyamatos. A rendszer állapota közepes, az elöregedett vezetékek miatt gyakoriak a
csőtörések. A vezetékek anyaga acél, azbesztcement és KM-PVC. 2002-ben 1040 fm., 2003ban 1.100 fm., 2004-ben pedig 904 fm. vezeték lett kicserélve vagy lett új építve. 2005 és
2007 között folyamatosan voltak rövidebb szakaszokon csőcserék.
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A város részt vesz az Észak-alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütemében, mely azt
jelenti, hogy a teljes felújításra, modernizációra kerül az ivóvíz kitermelését biztosító vízmű,
egy új kút lesz fúrva, és az ivóvíz-hálózat 20 %-a fel lesz újítva. Várhatóan ez 2012-2014
között kerül megvalósításra.
Az ivóvízhálózatba be nem kötött lakások a városban üzemelő 25 db (régen 76 db)
közkifolyóról ellátottak, így a belterületen a lakosság 100%-a számára a vezetékes ivóvíz
biztosított.
Szennyvízelvezetés és kezelés
Jászapáti városban 2006 végéig, csak 3.000 méter hosszban volt kiépítve a szennyvíz elvezető
hálózat. A rendszerben összegyűjtött szennyvíz – döntően önkormányzati intézmények voltak
rácsatlakozva – a Jásztej Zrt. tisztítójába került, ahol biológiai tisztítás történt. A településen
keletkezett további szennyvíz a lakosság által kialakított ideiglenes szikkasztókba jutott, ahol
a szennyvíz rendkívül környezetszennyező módon végső soron a talajba és a talajvízbe
szivárgott. Ahol zárt-szigetelt tárolók voltak kialakítva onnan szippantott szennyvízként került
elszállításra, és az engedélyjel rendelkező Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt. tárollójába
került elhelyezésre.
A város szennyvízcsatorna hálózatának, és szennyvíztisztító telepének megépítésére, térségi
összefogás keretében benyújtott – Jászberény, Jászárokszállás, Jászkisér, Jászszentandrás,
Jászapáti - sikeres pályázat teremtett lehetőséget 2006 végére.
A műszaki fejlesztést követően teljesen kiépült a szennyvíz elvezető rendszer a városban, és
további két településsel közösen – Jászkisér, Jászszentandrás – megépült a szennyvíztisztító
telep is.
A kiépített hálózat fő jellemzői:
Alapadat típusa:
Érték:
Gerincvezeték hossza
58.278 fm
Házi bekötés hossza
27.242 fm
Házi bekötések száma
3.749 db
Nyomóvezeték hossza
8.641 fm
Tisztítóaknák száma
728 db
Tisztító idomok száma
691 db
A megépített szennyvíztelep fő jellemzői:
Helye
Tisztító kapacitása

Jászapáti külterülete 070/1 hrsz. alatt
2.000 m3/nap, melyből 100 m3 szippantott
szennyvíz lehet
Technológiája
BIOTOT technológia
Forrás: Közép - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélye.
A szennyvíz rendszer működtetésére az érintett három település 2006-ban létrehozta a
Jászközmű Kft.-t, amely jelenleg is 100%-ban az önkormányzatok tulajdonában van. A
telepre kerülő szennyvíz kis része ipari eredetű, mert nem található ipari üzem a területen
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illetve a Jásztej Zrt. a felújított, saját tisztító művét üzemelteti. Nagyobb mennyiségű ipari
szennyvizet csak a Jászszentandráson telephellyel rendelkező Kóbor-Hús Kft. továbbít a
telepre.
Fogyasztók száma
lakossági
közületi

2007
2008
2.487
2.620
74
84
Forrás: Jászközmű Kft. taggyűlési jegyzőkönyvei

2009
2.654
95

Jászapátin a közüzemű szennyvízcsatorna hálózatra bekötött lakások aránya 71,2 %-os,
ami jónak mondható, hiszen a megyei (52,7%), régiós (52.3%), és az országos arányokat is
megelőzi.
(Forrás: KSH Jász-Nagykun-Szolnok megyei statisztikai évkönyve 2006, és a Jászközmű
Kft.)
A kedvező rákötési % kialakításához, feltehetően a helyi kedvező csatlakozási feltételek is
hozzá járultak, de mindezek ellenére a kommunális szennyvíz kb. 20.5 %-a a lakosságnál
kialakított illegális szikkasztóba jut, az alkalmazott talajterhelési díj ellenére is.
Csapadékvíz elvezetés - belvízvédelem
A város vonalas műszaki infrastrukturális ellátottságát illetően a legkomolyabb problémát a
csapadékvíz- és belvízelvezető csatornák minőségi és mennyiségi hiányosságai jelentik.
A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer az eddig ellátatlan területeken bővítésre szorul, és
nagyrészt átépítendő, mert funkciójának ellátására már nem megfelelően alkalmas. A hálózat
folyamatos karbantartást igénye, melyről az Önkormányzat gondoskodik.
A településen a hálózat felszín feletti hossza 104,5 km (nyílt árok), és 6,7 km hosszú zárt
csapadékvíz elvezetés húzódik a felszín alatt. A lehullott csapadék egy része elszikkad, az
elvezetett csapadékvizet belterületen 7 csapadékvíz tározó fogadja be.
A belvizeket a város 3 különböző pontján található 3 belvízelvezető csatorna gyűjti össze.
1. rendszer: az Alvég városrészben a Panna tótól a 25. sz. csatorna gyűjti össze a
csapadékvizet a Tabán és Alvég városrészből.
2. rendszer: a város északi részén a Szögvég és Kisjárás határánál a Gólya-dűlőn induló 22.2.
csatorna gyűjti össze a Szögvég és Kisjárás városrész csapadékvizét.
3. rendszer: a Felvég nyugati határán lévő Csátés csatorna gyűjti össze a városrész
csapadékvizét.
A városközpont csapadékvízét szintén a kialakult 3 rendszer viszi el a városrészek közötti
kialakult csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül.
A problémák feltárására és orvoslására a városi Önkormányzat a KEVITERV AKVA Kft-vel
2000-ben készítette el a Tabán és Felvég városrész egészére, az Alvég városrész üdülőövezeti
részére és a Kisjárás városrész északi részén újonnan kialakított lakóövezeti részre a
„Jászapáti csapadékvíz-elvezető hálózat tanulmányát”. A terv szerint több mint 31 km
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csatorna épülhet ki a városban, mellyel a teljes hálózat hossza 142 km-re növekszik. Az
érintett területeken 1040 db családi ház található. A négy területrész utca hossza 28 km. A
tervezett csapadékvíz-elvezető hálózat záporoztatókat, zárt, burkolt és földmedrű csatornákat
egyaránt tartalmaz, és foglalkozik a főgyűjtő csatornákba történő bevezetéssel.
Ebből:
- Földmedrű csatorna
880m
- TB 20/30/30 burkolt csatorna
21 570m
- TB 30/50/40 burkolt csatorna
3 590m
- TB 40/70/50 burkolt csatorna
1 430 m
- zárt csatorna Ø 60 cm
1 750 m
- zárt csatorna Ø 40cm
1060m
- zárt csatorna Ø 30 cm
770 m
Eddig a beruházás nem kezdődött el, mert anyagi háttere nem biztosított. Az önkormányzat
külső, pályázati forrásból tervezi a hálózatfejlesztés megvalósítását.
A belvizeket a Zagyva-Tarna vízrendszer térségét érintő vízfolyások gyűjtik össze a felszíni
belvízelvezető hálózat és csatornák révén, majd végső befogadóként a Tiszába vezetik le.
1. rendszer levezetője a 25. sz. csatorna, melynek befogadója a Csátés csatorna – Millér -Tisza
2. rendszer levezetője 22.2 sz. csatorna, melynek befogadója a 22 csatorna – Millér – Tisza
3. rendszer levezetője a Csátés csatorna, melynek befogadója a Millér – Tisza.
A város területe fokozottan belvízveszélyes, extrém vízgazdálkodási körülmények között,
többnyire a csapadékosabb, árvizes időszakhoz köthető a kialakulásuk. A város közigazgatási
területe 3 belvízöblözetre oszlik, melyek összterülete 544 ha. A belvízöblözetek kizárólag
gravitációs levezetésűek.
A belvíz elvezető csatornák kezelői joga a Jászkiséri és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat
(5137 Jászkisér, Apáti u. 4.) kezében van.

1.2.5.7. Gáz- elektromos áramellátás
Gázellátás
Jászapátin a gázközmű 1995-ben épült ki, a gázszolgáltató a Tigáz Zrt.
A település északnyugati határában érkezik a nagynyomású földgázvezeték. Az innen induló
vezetékek a közbeiktatott nyomásszabályozók segítségével látják el középnyomáson (p=3,0
bar) üzemelő városi gázelosztó hálózatot. A középnyomáson érkező gázt a lakásoknál
kihelyezett nyomásszabályozók csökkentik kisnyomásra, ami lakossági célra felhasználható.
A hálózat szabad kapacitása a jelenlegi és a szolgáltató által ismert fejlesztési elképzeléseket
el tudja látni, a város biztonságos ellátásának biztosítására a szükséges hálózati/műtárgyi
fejlesztéseket végrehajtja és a felmerülő egyéb ipari, közterületi, lakossági fejlesztési
igényeket ellátja.
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A településen az ingatlanok 100 %-ánál biztosított a hálózatra való rákötés lehetősége. A
településen összesen 2007-es adatok alapján 2868 lakás van a kiépített gázhálózatra
csatlakoztatva, ami az ingatlanok 79 %-át jelenti.
Elektromos energiaellátás
A térségben az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. biztosítja az elektromos
energiaellátással összefüggő műszaki és a szolgáltatói tevékenységet.
A hálózat kiépítettsége mind közép-, mind kisfeszültségű oldalon teljesnek mondható.
A középfeszültségű hálózat kizárólag 20 kV-os, csak légvezetéken vezetett. A kisfeszültségű
hálózat 95 %-ban légkábeles, 5 %-ban földkábeles kialakítású. A légvezetékek, kábelek
vezetésének rendje a Helyi Építési Szabályzatban rögzített.
A városon belüli kiépítettség 100 %-os, tehát a villamos energiahálózatra a rákapcsolódás az
egész belterületen adott. A város közvilágítása ugyancsak teljes körűen megoldott, a 2009-es
évben fejlesztések révén korszerűsítették a lámpatesteket.
A középfeszültségű háttérfejlesztéseket az energiaigény alapján az ELMŰ-ÉMÁSZ határozza
meg. A rendszer kapacitása a meglévő és a közeljövőben tervezett beruházásokból adódó
lakossági és ipari igényeket kielégíti.

1.3. Korábbi időszak fejlesztései
Jászapáti Város az elmúlt időszakban megvalósult valamennyi fejlesztése a
helyzetelemzésben megfogalmazott problémákat hivatottak megoldani, ezek közül a
legfontosabbak, melyek kiemelendőek:
1. ROP.2.2 program keretében „Jászapáti déli városrész rehabilitációja” című projekt a
ROP Irányító Hatóság 387.375.187,-Ft (90%), az ÖTM 25.825.013,-Ft (saját forrás
kiváltása) támogatásával, és 17.216.675,-Ft saját forrás biztosításával valósult meg
2006-2008. között. Röviden a programról: A projekt keretében 4 leromlott állapotú,
kihasználatlan önkormányzati tulajdonú épület rekonstrukciója valósult meg, melyek
új közösségi, szolgáltató és gazdasági funkciót kaptak. Az épületek rekonstrukcióján
felül kerékpárutat és gyalogosjárdát építettek, közvilágítást és térfigyelő rendszert
alakítottak ki, valamint közművesítésre és parkosításra került sor, mely a
Városfejlesztő kézikönyvben „jó gyakorlatként” is bemutatásra került. A leromlott,
kihasználatlan önkormányzati tulajdonú épületek a felújítás, átépítés, és az új
eszközökkel való felszerelés után alkalmassá váltak arra, hogy közösségi, szolgáltató
és gazdasági funkciót tudjanak ellátni a város életében. A felújított épületek teljes körű
akadálymentesítésére is sor került.
2. LEADER+ program „Jász-Sarokpont” Összefogás a térség jövőjéért akciócsoport
vezető (pályázó) szervezete Jászapáti Város Önkormányzata Jászapáti, Jászdózsa,
Jászivány és Jászszentandrás településekkel valósította meg a programot 2006-2008.
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3.

4.

5.

6.

között. A projekt keretében 90.000.000,-Ft rendelkezési jogát nyerték el. Támogató
AVOP Irányító Hatóság.
ÉAOP-3.1.1. program keretében „Kerékpárút építése Jászapáti, Petőfi Sándor úton”
című projekt az Irányító Hatóság 72.980.000,-Ft (85%) támogatásával, 6.439.410,-Ft
összegű ÖTM (saját forrás kiváltása) támogatással és 6.439.410,-Ft saját forrás
biztosításával valósult meg 2008-2009. évben (projektzárás folyamatban).
ÉAOP.5.1.1. program keretében „Városháza felújítása a településkép javítása,
lakossági igények kiszolgálása érdekében Jászapátin” című projekt az Irányító
Hatóság 49.761.000,-Ft (83%) támogatásával és 10.164.000,-Ft saját forrás
biztosításával valósult meg 2009-ben.
ÉAOP.4.1.1. program keretében „Minden gyermek óvodája” program I. ütemének
megvalósítása Jászapátin című pályázat támogatási szerződése előkészítés alatt áll, a
projekt 197.411.639,-Ft támogatási összeggel, 21.934.627,-Ft saját forrással 20102011. években két óvodaépület felújításával, bővítésével valósul meg.
EARFT TEKI-2009 program keretében „Járdafelújítás a városkép javítása, vonzerő
erősítése érdekében” című projektben a Petőfi út teljes szakaszán járda felújítása az
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 11.946.299,-Ft támogatásával,
3.982.100,-Ft saját forrás felhasználásával 2010-ben valósul meg.

Foglalkoztatási programok (forrás Jászapáti Város Önkormányzata, jelentés)
Az önkormányzat által megvalósított foglalkoztatási programok.
1. ROP.3.2.2. program keretében „Környezetvédelmi és Hulladékkezelési Non-profit
Foglalkoztatási Program a Jászságban” című projektet főpályázóként 2006-2008.
között valósította meg az önkormányzat. A projekt keretében főtevékenységként a
kistérség 17 településéről a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 47 fő képzése, 40 fő
foglalkoztatása és 9 fő továbbfoglalkoztatása valósult meg 100%-os támogatással, a
támogatás összege 149.400.000 Ft volt.
2. Közmunka programok (részletesen lásd:
megvalósítás támogatás
saját
éve
összege eFt forrás eFt
- 2001
14.321
1.429
- 2002
13.997
1.690
- 2003
13.868
2.068
- 2004
14.378
2.683
- 2005
1.098
120
- 2006
82.305
8.223
- 2007
43.200
5.640
- 2008
30.816
3.834
- 2009
34.296
3.941
összesen
248.279
29.628

létrehozott
álláshelyek száma db
42
86
41
30
10
162
60
47
47
525

foglalkoztatottak
száma fő
69
112
70
115
10
208
81
57
62
784
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3. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) képzési-foglalkoztatási programok
megvalósítás támogatás
saját
létrehozott
foglalkoztatottak
éve
összege eFt forrás eFt
álláshelyek száma db száma fő
- 2003
22.636
2.041
23
24
- 2004
11.804
1.077
11
12
- 2005
2.950
330
11
12
- összesen
37.390
3.448
45
48
4. Közcélú foglalkoztatás
megvalósítás
éve
2005
2006
2007
2008
2009
összesen
5. Közhasznú foglalkoztatás
megvalósítás támogatás
éve
összege eFt
- 2005
4.463
- 2006
6.699
- 2007
2.847
- 2008
4.563
- 2009
348
összesen
18.920

foglalkoztatottak
száma fő
72
43
59
43
145
362 fő

saját
forrás eFt
446
1.904
1.024
1.140
38
4.552

létrehozott
álláshelyek száma db
22
16
12
23
4
77

foglalkoztatottak
száma fő
22
20
12
26
4
84
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1.4. Összegzés
1.4.1. Városi szintű SWOT analízis
Jászapáti Város városi szintű első fejezetben bemutatott helyzetértékelését a következő
SWOT analízis összegzi, és mutatja be a belső erősségeket-gyengeségeket, valamint a külső
lehetőségeket, veszélyeket.

Erősségek

Gyengeségek

 Növekvő aktív korúak száma
 Jó közlekedés-földrajzi helyzet, gyors
elérhetőség Budapestről
 Sokoldalú középfokú szakmai képzési
háttér
 A város és térsége jelentős, még
kihasználható
termálvíz
készlettel
rendelkezik
 Gazdag kulturális élet és hagyományőrzés
jellemző
 Kiváló mezőgazdasági adottságok és
hagyományok
 Innovatív
és
együttműködő
helyi
vállalkozások
 Befektetők letelepedéséhez rendelkezésre
álló zöldmezős és barnamezős területek
 Erős helyi és térségi identitástudat
 Aktív civil egyesületek
 Központi
szerepkör
a
környező
településeket tekintve

 Kevés ipari vállalkozás, aki az alacsony
képzettségű lakosságot foglalkoztatna
 Meghatározó szerepkörű mezőgazdasági
vállalkozások működési problémái
 Az aktív korúak számával növekszik a
munkanélküliek száma
 magas a 8 általánost sem végzettek aránya
 Az elérhetőséget biztosító úthálózat
minősége elégtelen
 Telítettség bölcsőde, óvoda tekintetében,
mely a gyerekek másik településre történő
elszállítását eredményezi
 A magas számú kerékpáros igényeit
kiszolgáló kerékpárutak hiánya
 2,3 km kiépítetlen járdaút
 A helyi turisztikai vonzerő kihasználtsága
elmarad a lehetőségektől
 A
város
sportkomplexumai
infrastrukturális adottságaikat tekintve
nem
felelnek
meg
a
minimális
elvárásoknak sem
 Közösségi
szintérül
szolgáló
klubhelyiségek hiánya
 Közösségi nagyobb rendezvénytermek
hiánya
 Pusztuló lakásállomány
 A lakásállomány árvesztése
 A jelenlegi lakástámogatás nem jelent
ösztönzést nagyobb számú fiatal család
letelepedéséhez
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Lehetőségek

Veszélyek

 A minőségi termál- és gyógy turizmus
iránti igény nő
 Az aktív korú, munkaképes és dolgozni
akaró lakosság számának növekedése a
munkahelyteremtések következtében
 A fejlesztések következtében a betelepülő
családok számának növekedése
 Gyakorlati –képzésre épülő oktatás
átalakítás
 Növekszik a háztáji, és helyi termékek
iránti
kereslet,
előtérbe
kerülnek
közvetlenül a termelőtől való vásárlások
 Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci/társadalmi befogadása
 Képzési
/foglalkoztatási
programok
sikeressége
 Az erősödő kistérségi összefogás – térségi

 A
térségben
nagykapacitású,
nemzetközileg
ismert
versenytárs
termálfürdők vannak, akiknek erősödik a
piaci pozíciójuk
 Az önkormányzati normatív támogatások
csökkenése
 A munkerőpiaci kereslet változásaihoz
nem tudnak alkalmazkodni a helyi
munkaerők
 A vállalkozások gazdasági működésének
jogszabályi, adózási nehezítése, mellyel
piaci stabilitásuk csökken

együttműködések
projektekre

kialakítása

 A
multinacionális
cégek
közelében
tartják
K+F
tevékenységük jelentős részét

központjaik
alapkutatási

 A
klímaváltozás
termelékenységcsökkenés
mezőgazdaságban
közös
 Az állami utak felújítása elmarad
 Környezeti terhelés
 Bűnözés elterjedése

okozta
a

1.4.2. Problémafa
Jászapáti Város a helyzetértékelésben bemutatott leglényegesebb problémának a magas
munkanélküliséget határozta meg, melynek ok-okozati összefüggését a következő
problémafával mutatja be:
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15. ábra: PROBLÉMAFA
HATÁSOK

• Környezeti terhelés

Fejlődésben
megálló
település

Elvándorlás

Bűnözés

OKOZATOK

Központi probléma:
Magas munkanélküliség

Kevés az alacsony
végzettségűeket
foglalkoztató vállalkozás az
állást keresőkhöz képest

Hátrányos
helyzetűek
munkaerőpiaci/társadalmi
kirekesztése

Alacsony
képzettségű
lakosság

Kevés ipari
vállalkozás

Az Ipari
Park
kihasználatl
an

Szezonális
munkalehetőségek

Az
iskolarendszerű
oktatásból való
lemorzsolódás

Alacsony
foglalkoztatás a
turisztikai
szektorban
Az
úthálózat
rossz
minőségű

Ipari Park
hiányos
kiépítettsége

Alacsony
munkaerő
felvevő
piacú
mezőgazdas
ági jellegű
térség

A turisztikai
kapacitások
kihasználatlanok

Alacsony
szolidaritás szint

Szegény és
hátrányos
helyzetű
családok nagy
száma
OKOK
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A város legnagyobb problémaként a munkanélküliséget határozta meg. Ennek négy alapvető
indokot jelölhetünk meg. Elsőként a szegény, és hátrányos helyzetű családok nagy számát,
melynek következményeként az iskolarendszerű képzésből lemorzsolódnak a gyermekek, és
az alacsony képzettségű lakosság kirekesztődhet a társadalomból, és munkaerőpiacról, így
nem kap állást és munkanélkülivé válik, vagy mivel kevés az alacsony képzettségű lakosságot
foglalkoztatni tudó vállalkozás, így magas lesz a munkanélküliség
A térség mezőgazdasági jellegű, melynek jellemezője, hogy alacsony a munkaerő-felvevő
képessége, melynek okán csak szezonális munkalehetőségek vannak, így szintén a
vállalkozások hiánya jelenti a munkanélküliség növekedését. Ugyanezen szezonális
munkalehetőséget okozza, hogy a turisztikai erőforrások kihasználatlanok, így kevés lakost
tud foglalkoztatni a szektor.
Az Ipari és Logisztikai Park hiányos kiépítettsége és az úthálózat rossz minősége egyben
jelenti a betelepülő vállalkozások elmaradását és az Ipari Park kihasználatlanságát, mely a
kevés alacsony képzettségű lakosságot foglalkoztatni tudó vállalkozás hiánya okozza, így a
munkanélküliség nő.
A munkanélküliség hatásaként megjelenhet a bűnözés, elvándorlás, és az előző kettő
hatásként, de közvetlenül is megjelenik a fejlődések elmaradása, érzékelhető az ok-okozati
tényezők körforgása, tehát a szegénységben élő családok, az útminőség kedvezőtlen állapota,
az Ipari Park kedvezőtlen állapota, az alacsony felvevő piaccal rendelkező mezőgazdasági
térség, és a szolidaritási szint tovább csökken.
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2. Jászapáti Város Városrész szintű értékelése
2.1. Városrészek lehatárolása
Városrész-lehatárolás eredményeként hat városrész elkülönítésére került sor, melyek a város
belterületének lakó és egyéb vegyes funkcióval bíró területei. A városrészek közvetlen a
városközpontot veszik körül, belső határuk minden esetben a központ, míg külső határuk a
belterület határáig húzódik.
A városrészek belterületi lehatárolásában a városfejlődés során karakteresen kirajzolódó
építészeti stílusok területi elterjedésének, a fejlődéstörténeti történelmi hátterének, a
telekkialakítás és beépítés jellegének valamint az utcák és városrészek organikus
együttélésének volt meghatározó szerepe.
Ezek utcaszerkezete, beépítési jellege az adott városfejlődési kor lenyomata. Jellegzetességei
és problémái azonosíthatók, homogén tulajdonsággal rendelkező klaszterekbe tömöríthetőek.

2.2. Átfogó-összehasonlító elemzés
2.2.1 Központok és alközpontok meghatározása
Jászapátin hagyományosan egy kiemelt funkcionális központ található. Ez részét képezi az ún.
Városközpont városrésznek. A város funkcionális központja Jászapáti város fizikai
középpontjában található. Ezen a területen összpontosul a város adminisztratív, intézményi és
szolgáltató funkcióinak jelentős hányada. Ezen kívül a vállalkozások tömörülése szerinti,
turisztikai funkciókat, és a lakófunkciót ellátó városrészek kerültek lehatárolásra
A fentieknek megfelelően az alábbi városrészek kerültek lehatárolásra:
1. Városközpont
2. Kisjárás
3. Szögvég
4. Alvég
5. Tabán
6. Felvég
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16. ábra: Jászapáti Város városrészei, benne a főbb funkciókkal
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
Átfogó-összehasonlító elemzés
Városrészek rövid összehasonlító elemzése- szegregátumok azonosítása
Jászapáti város hat városrészének társadalmi és épített környezetet érintő összehasonlítása a
2008-as Helyi Vizuális Regiszter adatokra támaszkodik, és a KSH 2001-es Népszámlálási
adatokra, melyet a KSH Népességstatisztikai főosztály bocsájtott rendelkezésre.
A szegregátumok azonosítása az egyes városrészek tekintetében kerülnek bemutatásra, és
összehasonlításra.
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4.Futrinka szegregátum

3. Temesvár
szegregátum

2.Dankó szegregátum

1. Ilona szegregátum

6. Felvég

Külterület

5. Tabán

3. Szögvég

2. Kisjárás

4. Alvég

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb
népesség arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen
belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma

1. Városközpont

Mutató megnevezése

Jászapáti összesen

A 2001-es népszámlálás összesített adatai a városrészekre, szegregátumokra

9 672

2 711

1 455

815

1 875

1 245

1 507

64

182

230

323

355

20,3

23,6

22,1

15,2

16,2

15,8

24,4

12,5

37,9

39,6

30,0

35,8

58,9

56,3

58,6

60,7

61,4

60,5

58,4

64,1

59,9

51,7

55,4

51,6

20,8

20,1

19,3

24,1

22,4

23,7

17,3

23,4

2,2

8,7

14,6

12,7

34,7

44,7

24,8

22,6

25,9

34,9

44,6

43,9

97,3

76,5

67,6

73,8

7,7

7,1

11,5

13,2

7,8

4,3

4,8

0,0

0,0

1,1

3,13

1,7

3 648

916

545

330

767

497

558

35

34

51

97

115

31,9

32,9

21,7

25,5

23,6

52,7

35,5

60,0

91,2

56,9

47,4

44,4

49,7

59,9

39,3

49,7

39,4

49,4

55,7

51,2

89,0

74,0

73,1

73,2

24,7

34,3

15,6

16,2

14,4

24,6

35,1

31,7

87,2

63,0

54,8

61,8

46,5

37,3

56,1

46,6

55,1

46,8

41,6

45,5

10,8

25,2

24,9

25,4

47,3

52,7

38,0

49,4

42,9

50,3

49,2

48,3

76,1

59,3

60,2

66,1

9 645

2 621

1 488

739

1 930

1 257

1 549

61

185

228

324

356

40. táblázat: A 2001-es népszámlálás összesített adatai a városrészekre, szegregátumokra
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Jászapáti Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a 10/2010.(II.11.) számú határozattal a dokumentumot elfogadta

17. ábra: Jászapáti lakosságának megoszlása az IVS városrészek között
Forrás: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal, Helyi Vizuális Regiszter, 2008
Jászapáti város lakónépessége 2008-ben 9280 fő volt, ez a lakosságszám városrészek között
természetszerűleg egyenetlenül oszlik meg. A városközpontban a népesség 31,3%-a élt 2008ban. A további városrészek cca. területi kiterjedésükkel arányosan részesednek a
lakónépességből: Alvég 19,5%, Felvég 17,1%, Kisjárás 13,6%, Tabán 11,6%, Szögvég 6,9%.
A városrészeket karakteresebben jellemző indikátor a korösszetétel. A korösszetételt
legjobban az öregedési index által jellemezhetjük. Ennek egész Jászapátira vonatkozó értéke
1,18 azaz a 60 éven felüli korosztály arányában 118%-kal múlja felül a 14 éves és az alatti
népességet. A városi átlagnál magasabb az öregedési index értéke a Kisjárás (1,47), Szögvég
(1,7), Alvég (1,9) és Tabán (1,3) városrészekben. A városi átlagnál kedvezőbb az öregedési
index értéke a Városközpontban (0,9) és a Felvég (0,78) városrészben.
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2.3. A városrészek elemzése
2.3.1. Városrész 1: Városközpont

18. ábra: Városközpont városrész és funkció
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
Határok: Határok: Attila utca páratlan oldala, Bem Apó utca páros oldala 8-tól 16-ig,
Honvéd utca páros oldala, Vágó Pál utca 7-ig páratlan oldal, Csajági utca páratlan oldala,
Jászkapitány páros oldala 10-ig, Alkotmány utca páratlan oldala, Utasi utca páratlan oldala,
Rózsa utca páratlan oldala 17-ig, Antal utca páros oldala 4/A-tól, Orgona utca páros oldala
12-ig, Balajti Illésné utca páratlan oldala 15-ig, Borbás utca páratlan oldala 9-től, Táncsics
páratlan oldal 9-től 25-ig
Demográfia
A Városközpont városrész népességszáma 2794 fő (2009. november). A nemek aránya férfi
47,6%, nő 52,4%. A korcsoportok megoszlása az akcióterületen 0-14 évesek 20,9%, 14-59
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évesek:58,6% és 60 év fölöttiek aránya 20,5%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 0,68 %.
2001-ben a lakónépesség 2711 fő volt, a korcsoportok megoszlása az akcióterületen 0-14
évesek 23,6%, 15-59 évesek: 56,3% és 60 év fölöttiek aránya 20,1%, tehát kisebb növekedés
volt az aktív korúak irányába. 2001-ben a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és
idősebb népesség arányában 7,1 %. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül 59,9 %. Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 37,3
%, foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 52,7%, mely szintén a legmagasabb a
városrészek közül. Az állandó népesség száma 2621 fő volt a népszámláskor. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 44,7%, mely
meghaladja a városi átlagot, és a legmagasabb a városrészek közül, ezen belül azok aránya,
akik nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel 34,3%.
Összesen 916 lakás volt a területen 2001-ben, ebből az alacsony komfortfokozatúak aránya
31,9%. A városközponti városrészen két szegregátum található.
Gazdaság, gazdasági funkciók
A városrészben működő vállalkozások (149 db) aránya Jászapáti összes vállalkozásának 36%a. A vállalkozások gazdasági ág szerinti megoszlása alapján elmondható, hogy legnagyobb
arányban a szolgáltatással és a kereskedelem – javítással foglalkoznak. A városközpontban
kereskedelmi szállásadással vagy magán szállásadással nem foglalkoznak.
Multi cégek közül egyedül a Penny Market található a városban, mely a ezen városrészen
helyezkedik el. A kiskereskedelmi üzletek száma (humán gyógyszertárak nélkül) a
városközpontban 41, vendéglátóegység, pedig 8 működik a területen, a városrészek közt a
legmagasabb számokat képviselve. Egyéni vállalkozó által üzemeltetett kiskereskedelmi
egység 20 db.
A városrészben 10 egészségügyi és szociális ellátással foglalkozó vállalat működik. Az
oktatási tevékenységű vállalkozások száma, pedig 5. E kettő együttesen 10%-os részesedésű.
A városközpont –bár a legtöbb kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozást magában
foglalja- még mindig mutat hiányosságokat a szolgáltatások terén (például ruhabutik,
cipőbolt), várhatóan az önkormányzati fejlesztésekkel egyre több cég kap kedvet a
betelepülésre, és minden elvárható szolgáltatás megtalálható lesz a településen.
A városközpontban található a mezőgazdasági és helyi termékeiket értékesítő vállalkozások
legfontosabb színtere, a piac. A helyi piac jelenleg elhanyagolt állapotban van, és a
legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szakhatósági engedélyekhez kötött tevékenységek
nem végezhetőek a területen (például hús, tejtermék, vagy pékáru értékesítés), így a
legfontosabb háztáji termékek nem elérhetőek közvetlenül a helyi vállalkozásoktól.
Ugyanilyen fontos szerepet játszik a „piacnapokon” 150 értékesítőt jelentő piac a környező
vállalkozások számára is, de problémát jelent, hogy a piac kapacitáskihasználtsága elérte a
maximális szintet.
A legnagyobb iparűzései adót fizető vállalkozások profilja a területen: 3 élelmiszer
kiskereskedelemi, 1 mezőgazdasági tevékenységet (állattenyésztést), és 1 élelmiszergyártó
vállalkozás.
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Továbbá 2 Bank (1 kereskedelmi bank, és 1 Takarékszövetkezet) és 2 db Gyógyszertár
szolgálja ki a lakosságot.
Települési környezet, közösségi funkciók
A város országos védettség alatt álló műemlékeinek 50%-a ebben a városrészben található.
Itt található a város két legimpozánsabb műemléke a Római Katolikus Templom és a Városi
Könyvtár klasszicista épülete. A könyvtár alatt funkció nélküli pince felújításra szorul, évek
óta elhagyott állapotban van. A Római Katolikus Templom belső felújítása LEADER
forrásból felújításra benyújtásra került, azonban problémát jelent az egyházközösségnek és a
híveknek is –mely jelentős összetartozás jelképe a településen- hogy a külső felújítása nem
megoldott a műemléknek.
Országos védettséget élvez az István király parki Szentháromság Szobor, Nepomuki Szent
János szobra a Littkey téren, a Beöthy-kúria a Damjanich úton, a Dósa féle Mária szobor a
Dósa utcában és a Kiséri kereszt a Petőfi út és Utasi utca sarkán. Helyi védelem alatt áll Vágó
Pál lakóháza, mely múzeumként működik, az István király úti un. Tornyos Iskola, több népi
lakóépület, kereszt és szobor.
A városrészen található a Művelődési Ház, Művészetek Háza, Szolgáltató és Kereskedő Ház ,
melyben a Tourinform Iroda kap helyet, a Humán Fejlesztő és Szolgáltató Központ, Vágó Pál
Emlékházban helyet kapó 10-15 férőhelyes Civil klubbal, Városközponti Park, Tornaterem, és
Szabadtéri Sportpálya, utóbbi kettő fejlesztésre szorul a használathoz.
Állami, igazgatási, hatósági funkciók
A Városközpont városrészben található önkormányzati hivatal, mely 2009-ben
akadálymentesítetté és felújítottá vált. Az önkormányzat által ellátott illetékességi területek:
Építésügy, Gyámhivatal, Okmányiroda: Országos Egyéni Választó Kerületek. (a települési
vonzáskörzetet jelen dokumentum 1.1.2. fejezete tartalmazza).
Közszolgáltatásként működik a területen a posta, és a rendőrség is a városrészen található. Az
önkormányzat melletti épületben a Mezőgazdasági Zrt székházában nyújt szolgáltatásokat a
Falugazdász, Helyi Vidékfejlesztési Iroda, és havi rendszerességgel a Kistérségi Koordinációs
Hálózat kollégája.
A városközpontban problémát jelent, hogy nem található a városrészen olyan klubhelyiség,
ahol előadásokat, fórumokat, képzéseket lehetne tartani az egyes célcsoportoknak, ilyen
klubhelyiség létrehozására nagy igény mutatkozik a polgárőrség számára is. Ezen funkciót
jelenleg az Önkormányzat Házasságkötő Terme látja el, melyből kifolyólag szombati napokon
nem lehetséges az összejövetelek megrendezése.
A városrészben a közterületi zöldfelületek állapota általában jó, azonban funkcióhiány
jellemzi a zöldterületet, mivel gyakran padot sem lehet találni.
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Megnevezése

Mérete
m2

Elhelyezkedése
Települési

Városrész

1
2
3

Hősök tere
7000 Hősök tere
Városközpont
Vágó Pál park
1700 Fő tér
Városközpont
Szent István
5300 Fő tér
Városközpont
park
4 Szobor park
1848 Petőfi S út templom mellett
Városközpont
5 Sétáló park
4000 Árvai utca Műv.Ház mögött
Városközpont
6 Piac tér
600 Piac
Városközpont
Összesen m2
20448
41. táblázat: Kimutatás az önkormányzat által gondozott zöldterületekről a városrészben
Forrás: Önkormányzat nyilvántartása
Humán Szolgáltatás funkciók
A városrészen található általános iskolák: Kórház Iskola, Tornyos Iskola, Napközi Otthonos
Iskola, Eltérő Tantervű Iskola, Központi Iskola. További itt található a 2 db Óvoda, és
jelenleg a Bölcsőde is. Az Idősek Szociális Otthona 2 épülettel helyezkedik el a területen,
továbbá itt érhető el a Központi Orvosi rendelő az Egészségházzal és a Központi Orvosi
Ügyelet és Mentőállomás.
A TISZK képzőközpontjának kihelyezetett tanműhelye, és iskolaépület is található a Főtéren,
melyet a Megyei Önkormányzat által fenntartott Mészáros Lőrinc Gimnázium
együttműködésében valósítja meg. Előnyt jelent a térségnek, és így Jászapátinak is, hogy a
megye reál TISZK-je Jászberényben található, így a megye mindkét Szakképző Központja
elérhető Jászapáti lakosainak.
Közlekedési, távközlési funkciók
A városközpont kommunális infrastruktúrája kiépített. Minden utcában elérhető a vezetékes
víz-, gázszolgáltatás, az áramellátás, a közvilágítás, valamint az egész városközpont
szennyvízcsatornával ellátott.
Az ivóvízvezetékek felújítását az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Program keretén
belül kívánja az önkormányzat megoldani.
A városközpontban található a nemrég felújított autóbuszmegálló. A járatok összességében
jelentős forgalmi terhelést jelentenek a város belterületi közlekedési hálózatára, ezen belül is a
belvárosra. A jelenlegi, 2004-2005-ben épített, autóbusz állomás megközelíthetősége és
elhelyezkedése forgalmi szempontból megfelelő.
A centrális, városközpontba vezető főbb úthálózati elemek alapvetően meghatározzák a
városközpontot. Egyrészt könnyű elérhetőséget, másrészt a – a nagy átmenő forgalom miatt –
jelentős terhelést (zaj-, rezgés-), levegőszennyezést, balesetveszélyt stb. jelentenek.
A városon átszelő 31-es főút felújítása mára már halaszthatatlanná válik, és sok közlekedési
balesetet okoz a 3228-as Jászszentandrással összekötő útra történő ráhajtás, körforgalom
megépítése javíthatná a közeledésbiztonságot.
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Problémát jelent a városközponti elérhetőségben a járdák minősége, mellyel az egyes köz- és
kereskedelemi szolgáltatásokhoz való elérhetőség megnehezül a lakosság számára.
Kiépített kerékpárút az István Király út, a Petőfi Sándor út és a Damjanich út mellett található,
továbbá további kerékpárút fejlesztést is települési együttműködés alatt van.
Összességében a városközpont jelenti a település arculatát, mivel az átutazók, vagy látogatók
gyakran, csak a központtal találkoznak. Ezért a betelepülő családok, vállalkozások számára is
kiemelt jelentősége van a városközpont imázsának.
A Városközpont városrész SWOT elemzése
Erősségek
 Kulturális értékekben, műemlékekben
gazdag terület
 Mezőgazdasági központ
 Hasznosítható önkormányzati
tulajdonú épületek
 Aktív civil egyesületek
 Felújított önkormányzati hivatal
 Korszerű buszpályaudvar
 5 km hosszú, jó minőségű kerékpárút
 Funkciógazdag terület
 Kétbeltelkes település (építészeti
örökség)




















Lehetőségek
A hiányzó szolgáltatásokat biztosító
kereskedelmi
vállalkozások
betelepülése
31-es főút állami felújítása, és
körforgalom építése a területen
Gyakorlati képzésre épülő oktatás
erősítése
–TISZK
kihelyezett
tanműhely
Növekszik a háztáji, és helyi
termékek iránti kereslet, előtérbe
kerülnek a háztáji termelőtől való
vásárlások







Gyengeségek
Leromlott állapotú kulturális értékek
Elhanyagolt zöld felület
Nincs megfelelő, és területileg
kiszolgáló értékesítési terület a
mezőgazdasági és helyi termékek
számára
Közösségi
terek,
sportolási
lehetőséget biztosító funkciók hiánya
Klubhelyiség hiánya a közösségi
programoknak, és képzéseknek
Leromlott állapotú belterületi utak
Zöldterületek funkcióhiányossága
-A város arculatát a központ
határozza meg, mely nem mutat
kedvező imázst
Több
kereskedelmi
szolgáltatás
hiányt mutat
Szegregátumok a területen
Veszélyek
Az útterhelések megnövekszenek
Környezeti terhelések
Állami utak felújítása elmarad
Jogszabályi szigorítások a saját
termékek értékesítésére vonatkozóan
Szegregátumok növekedése
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A fejlesztések következtében a
városrészi
lakóépületek
felértékelődnek,
szegregátumok
bővülése megszűnik
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2.3.2. Városrész 2: Kisjárás városrész

19. ábra: Kisjárás városrész
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
Határok: Táncsics út 27-től páratlan oldal, Vasúti szakasz, István Király út 26-tól páros
oldal, Honvád utca páratlan oldala, Bem Apó utca páratlan oldala 3-tól 7-ig, Attila utca páros
oldala
Demográfia
A Kisjárás városrész népességszáma 1213 fő (2009. november). A nemek aránya férfi 47,8%,
nő 52,2%. A korcsoportok aránya 0-14 évesek 13,4%, 14-59 évesek 66,1%; 60- és idősebbek
aránya 20,5%. A városrészek közül a legmagasabb az aktív korúak száma a területen. A
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 0,24 %.
2001-ben a lakónépesség 1455 fő volt, a korcsoportok megoszlása az akcióterületen 0-14
évesek 22,1%, 15-59 évesek: 58,6% és 60 év fölöttiek aránya 19,3%, tehát kisebb növekedés
volt az aktív korúak irányába, jelen terület rendelkezik a legmagasabb 0-14 éves korú
népességgel. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség arányában 11,5
%. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 39,3 %.,
mely legalacsonyabb a városrészek között. Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen
belül 56,1 %, mely szintén a legmagasabb a városrészek közül foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 38,0%. Az állandó népesség száma 1488 fő volt a népszámláskor.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 24,8
%, ezen belül azok aránya, akik nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel 15,6%.
Összesen 545 lakás volt a területen 2001-ben, ebből az alacsony komfortfokozatúak aránya
21,7%.
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Gazdaság, gazdasági funkciók
A városrészben működő vállalkozások (66 db) aránya Jászapáti összes vállalkozásának 16%a. A vállalkozások gazdasági ág szerinti megoszlása alapján elmondható, hogy legnagyobb
arányban a szolgáltatással és a kereskedelem – javítással foglalkoznak, és alapvető
kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtják a területen élőknek. A Kisjárás városrészben
kiskereskedelmi vállalkozások száma (humán gyógyszertárak nélkül): 13 db, melyből 7 db
egyéni vállalkozás által üzemeltetett. A területen 1 db vendéglátóegység található.
A legnagyobb iparűzési adót biztosító vállalkozások profilja: 3 db közúti fuvarozó, 2 db.
mezőgazdasági tevékenységet (állattenyésztést) végző cég.
Magán-vagy kereskedelmi szállásszolgáltatást nem található a területen.
A Vásártér fele része ezen városrészre esik (a másik fele a Szögvégen található) a havonta
egyszer megtartandó vásárokra 5000 ember látogat el.
A városrészben a közterületi zöldfelületek állapota általában jó, azonban funkcióhiány
jellemzi a zöldterületet, mivel gyakran padot sem lehet találni.
Megnevezése
1
2
3
4
5
6
7

Nagyhomokos tó
Malom lapos
Játszótér
Vasútmente
István Király út

Mérete
m2
3600
3600
2000
20000
5000

Elhelyezkedése
Települési
Lehel – Bercsényi - Kisjárási u.
Kisjárási u.
Kard u.
Táncsics – Kocsér u. között
páratlan o., gimnáziumtól
vasúti átjáróig
8000 Lehel – Kocsér u.
15400 István K. – Lehel u.

Városrész
Kisjárás
Kisjárás
Kisjárási
Kisjárás
Kisjárás

Víztorony
Kisjárás
Vásártér –
Kisjárás
kirakodó
Összesen m2
57600
42. táblázat: Kimutatás az önkormányzat által gondozott zöldterületekről a városrészben
Forrás: Önkormányzat nyilvántartása

Közösségi funkciók
Országos védettség alatt álló műemlék nem található a területen. Helyi védettség alatt áll a
volt kollégium épülete. Itt kerül várhatóan kialakításra a jelenleg magas
kapacitáskihasználtsággal rendelkező bölcsőde, melynek bővítésére és áthelyezésére pályázat
került benyújtásra az ÉAOP-2009-4.1.3 B komponensében.
Közterületi zöldfelületi elemek részeként utcafásítások, kisebb teresedésekben facsoportok
jelennek meg. A Nagyhomokos tó szintén meghatározója a városrésznek és fontos eleme a
terület zöldfelületi rendszerének, melyet jelenleg a horgászsportot kedvelők hasznosítanak. A
Nagyhomokos tó rekreációs területként további fejlesztése javasolt.
A területen felújításra szoruló játszótér is található.

Közlekedési, Távközlési funkciók
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A városrész kommunális infrastruktúrája kiépített. Közel minden utcában (95%-ban) elérhető
a vezetékes víz-, gázszolgáltatás, az áramellátás, a közvilágítás, valamint az egész városrész
szennyvízcsatornával ellátott. Problémát jelent a területen a csapadék-csatorna hálózat
kiépítetlensége.
Az ivóvízvezetékek felújítását az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Program keretén
belül kívánja az önkormányzat megoldani.
Kerékpárút a terület déli határán fekvő István Király út mellett található.
Összességében elmondható, hogy a lakosság igényét megfelelően kiszolgáló kereskedelmi
vállalkozásokkal ellátott lakófunkciót biztosító városrészről van szó, folyamatosan bővülő és
újuló házakkal.
A Kisjárás városrész SWOT elemzése
Erősségek
 Növekvő lakásállomány
 Növekvő aktív korúak száma a
területen
 Megfelelő
számú
kereskedelmi
kiszolgáló vállalkozások a területen
Lehetőségek
 Beépíthető önkormányzati területek
 Fejlesztések
következtében
betelepülő
családok
számának
növekedése







Gyengeségek
Elérhetőséget,
és
biztonságos
közlekedést jelentő út és járda hiánya
Csapadék-csatornahálózat
kiépítettségének hiánya
Veszélyek
Betelepülő családok elmaradása
Elvándorlás a hiányos városközponti
rész miatt
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2.3.3. Városrész 3: Szögvég

20. ábra: Szögvég városrész és funkciói
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
Határok: István Király út 27-től páratlan oldala, Ipari Park, Pélyi út, Dorkó dűlő, Vasúti
szakasz, Szabadság utca 51-től 57-ig, Széchenyi utca páros oldala 22-től, Jászkapitány utca
páratlan oldala 1-ig, Csajági utca páros oldala, Vágó Pál utca páros oldala 24-ig
Demográfia
A Szögvég városrész népességszáma 595 fő (2009. november). A nemek aránya férfi 46,6%,
nő 53,4%. A korcsoportok aránya 0-14 évesek 13,1%, 15-59 évesek 62,5%, 60-és annál
idősebbek 24,4%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül 8,9%.
2001-ben a lakosság 815 fő volt, a korcsoportok megoszlása az akcióterületen 0-14 évesek
15,2 %, 14-59 évesek: 60,7 % és 60 év fölöttiek aránya 24,1% volt, tehát kisebb növekedés
volt 2009-re a 0-14 évesek irányába. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb
népesség arányában 13,2 %, mely a legmagasabb a városrészek közöl. Rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 49,7 %.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,6 %, foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 49,4 %, mely a második legmagasabb a városrészek közül. Az állandó
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népesség száma 739 fő volt a népszámláskor. 2001-ben legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 22,6 %, ezen belül azok aránya,
akik nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel 16,2%.
Összesen 330 lakás volt a területen 2001-ben, ebből az alacsony komfortfokozatúak aránya
25,5 %.
Gazdaság, gazdasági funkciók
A városrészben működő vállalkozások (45) aránya Jászapáti összes vállalkozásának 11%-a.
Bár nem a legtöbb vállalkozást magában foglaló városrészről van szó, tekintettel arra, hogy a
legnagyobb vállalkozások és az Ipari Park is ezen a területen található, ez a városrész
hordozza a gazdasági funkciót. A vállalkozások gazdasági ág szerinti megoszlása alapján
elmondható, hogy legnagyobb arányban feldolgozóiparral és kereskedelemmel foglalkoznak.
A Szögvég városrészben kiskereskedelmi vállalkozások száma (humán gyógyszertárak
nélkül): 8 db, melyből 2 db egyéni vállalkozás által üzemeltetett. A területen 2 db
vendéglátóegység található.
A legnagyobb iparűzési adót biztosító vállalkozások profilja: 1 db élelmiszergyártó, 1 db
építőanyag kereskedelemmel, 1 db műanyag feldolgozó, 1 db vaskereskedelemmel, és 1 db
vasútépítéssel foglalkozó cég.
Jászapáti keleti, észak-keleti oldalán található az Ipari Park. Az ipari és logisztikai park címet
2002 nyarán nyerte el Jászapáti Város Önkormányzata, az Ipari Park jelenleg alacsony
kihasználtsággal rendelkezik, a vállalkozások betelepülése elmaradt a várakozásoktól. Az
Ipari Park Jászapáti ÉK-i részén található a belterületi határ, egyben az Újszász–Vámosgyörk
vasútvonal mellett, a 31. sz. másodrendű főútvonal mentén Budapesttől 95 km-re. A parkban
beépítésre kimért terület: 38059 m2, bővítésre felhasználható terület: 125052 m2
A városrészben a közterületi zöldfelületek állapota általában jó, azonban funkcióhiány
jellemzi a zöldterületet, mivel gyakran padot sem lehet találni.
Megnevezése

1

Mérete
m2

Elhelyezkedése
Települési

Városrész

Kishomokos tó

2600 Vágó P. – Szabadság - Álmos
Szögvég
u.
2 Iskola liget
2000 Vasút út
Szögvég
3 Vasúti övezet
2640 Vasút – Temető utak
Szögvég
4 István Király
5000 páros o., gimnáziumtól vasúti
Szögvég
út
átjáróig
5 Vásártér –
15400 István k.
Szögvég
állatTemető u.
Összesen m2
27640
43. táblázat: Kimutatás az önkormányzat által gondozott zöldterületekről a városrészben
Forrás: Önkormányzat nyilvántartása
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Az Ipari Parkban működő partnerek
A területen jelenleg telephellyel rendelkező vállalkozások egyben a legmagasabb iparűzési
adót biztosító vállalkozásokat foglalja magában, akik a következő vállalkozások főbb
tevékenységük szerint: Jászapáti 2000. Mg. Zrt.(mezőgazdasági tevékenység), Centrum Kft.
(kereskedelmi tevékenység), Megaker Kft (műanyag újrahasznosítás) AIR PATROL Kft.
(üzemanyagtöltő állomás és növényvédő szerek) LUKOIL Kft. (üzemanyagtöltő állomás)
Diogenész Építészeti Stúdió, HA-HÓ Kft. (bútorgyártás), Jászmetál Kkt. (fémhulladék
feldolgozásával foglalkozó cég), Fehér Zoltán vállalkozó (műanyag újrahasznosítás), Recsi
Ferenc vállalkozó (baromfitenyésztés)
Az Ipari Parkkal kapcsolatos kérdésekben a Képviselőtestület dönt, az operatív feladatokat a
műszaki osztály dolgozói látták el. Megfelelő vezetőség hiányában szükséges lesz a
Városfejlesztési Munkacsoportnak átadni a feladatokat, hogy integráltan, és az IVS-nek
megfelelően keressenek betelepülő vállalkozásokat.
A területen található a Kisjárás városrészben már bemutatott Vásártér folytatása.
Közösségi funkciók
Országos védettség alatt álló műemlék az István király úti temetőben a Kálvária, a Kápolna, a
Papi sírkő és a Temetői kereszt. Helyi védettség alatt áll a Temetői sírkereszt az un. Szomorú
Jézus szobra és a Szabadság utcai kereszt. Közterületi zöldfelületi elemek részeként
utcafásítások, kisebb teresedésekben facsoportok, a Vasút utcában park növényzete jelennek
meg. A városrészben található Kishomokos tó, mely szintén meghatározója a városrésznek és
fontos eleme a terület zöldfelületi rendszerének.
A városrészben található a Ravatalozó, mely komoly felújítást igényel, sajnos az épület
jelenlegi funkciójában nem tudja ellátni a kegyeleti funkcióját.
Humán Szolgáltatások Funkció
A városrészen található a Szivárvány Óvoda és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros
Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, mely a Jászság első megalakult
középiskolája, fenntartója Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzata. Az iskola a térség,
a Jászság és a megye gazdasági, társadalmi igényeinek megfelelő szakképzést valósít meg.
Ennek megfelelő iskolaszerkezetet és képzési profilt alakítottak ki. Jelenleg ipari,
kereskedelmi, vendéglátóipari, mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmákban történik az
iskolába jelentkezők képzése. Szakközépiskolai képzés keretében angol és német nyelvi
előkészítő osztályt indítanak. Szakiskolai képzés keretében vesznek részt a Szakiskolai
Fejlesztési Programban, valamint szakképzést elősegítő (felzárkóztató) évfolyamot is
indítanak. Tanulóik elméleti oktatását négy helyszínen biztosítják. A fizikai és kémiai
szaktantermek mellett négy számítástechnikai tanterem, két nyelvi labor és a legmodernebb
eszközökkel felszerelt kereskedelmi taniroda áll a diákok rendelkezésre. Képzéseik jegyzékét
jelen IVS 1. számú mellékleteként csatoltuk.
Közlekedési, távközlési funkciók
A városrész kommunális infrastruktúrája kiépített. Minden utcában elérhető a vezetékes víz-,
gázszolgáltatás, az áramellátás, a közvilágítás, valamint az egész városrész
szennyvízcsatornával ellátott.
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Az ivóvízvezetékek felújítását az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Program keretén
belül kívánja az önkormányzat megoldani.
A vizsgált terület keleti részén a Vasút utca mentén található a település vasútállomása. Az
épület a mai igényeket nem elégíti ki, a színvonalas utas-kiszolgálás és az épület állaga miatt
felújítása, átalakítása időszerű.
Kerékpárút a városrész határaként megjelölt István király út mellett található.
A Szögvég városrész SWOT elemzése
Erősségek
 Ipari Park címmel rendelkező ipari
terület
 Kedvező tervalku a betelepülő
vállalkozásoknak
 Meglévő tőkeerős vállalkozások
 A középiskola színvonalas munkaerőpiaci mezőgazdasági felnőtt képzése
 Középiskola erős funkciót jelent
 Új kollégium a diákoknak
Lehetőségek
 Ipari
vágány
kihasználása
az
útterhelés csökkentése érdekében
 A TISZK projektek megvalósulásával
további munkaerő-piaci keresletnek
megfelelő képzések indulnak a
középiskolában
 Ipari vállalkozások betelepülése,
mellyel csökken a munkanélküliség










Gyengeségek
Ipari
Park
úthálózatának
kiépítetlensége
Szennyvíz-kiépítettség problémája az
Ipari Parkban
Nincs meghatározva Ipari Park
vezetősége
Nincs marketing tevékenysége az
Ipari Parknak
Veszélyek
Az
Ipari
Parkba
betelepülő
vállalkozások elmaradnak
A szakképzett munkaerő elmarad
A gazdasági válság mélyülésével a
vállalkozások
helyzete
tovább
nehezül
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a 10/2010.(II.11.) számú határozattal a dokumentumot elfogadta
2.3.4. Városrész 4: Alvég

21. ábra: Alvég városrész és funkciói
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
Határok: Széchenyi utca páratlan oldala 33-tól, Szabadság utca 49/c-től 49-ig, Vasúti
szakasz, Róka utca, Nyúl utca, Mókus utca páros oldala, Róka utca, Petőfi Sándor út, Káli
dűlő, Beöthy István utca, Hársfa utca, Erdőkerülő utca, Damjanich út páros oldala 34-től,
Utasi utca páros oldala, Alkotmány utca páros oldala
Demográfia
Az Alvég városrész népességszáma 1735 fő (2009. november). A nemek aránya férfi 47,7%,
nő 52,3%. A korcsoportok aránya 2001-ben 0-14 évesek 12,1%; 15-59 évesek 64,1%;
60- és annál idősebbek 23,8%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül 0,94 %.
2001-ben a lakónépesség 1875 fő volt, a korcsoportok megoszlása az akcióterületen 0-14
évesek 16,2 %, 14-59 évesek 61,4 % és 60 év fölöttiek aránya 22,4%, tehát a legmagasabb
aktív korú korosztállyal rendelkezett 2001-ben. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és
idősebb népesség arányában 7,8 %. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül 39,4 %. Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
55,1 %, foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 42,9 %.
Az állandó népesség száma 1930 fő volt a népszámláskor. 2001-ben legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 25,9 %, ezen belül azok
aránya, akik nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel 39,4%.
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Összesen 767 lakás volt a területen 2001-ben, ebből az alacsony komfortfokozatúak aránya
23,6 %.
Gazdaság, gazdasági funkciók
A városrészben működő vállalkozások (81 db) aránya Jászapáti összes vállalkozásának 19%a. A vállalkozások gazdasági ág szerinti megoszlása alapján elmondható, hogy legnagyobb
arányban a turisztikához kapcsolódó és azt kiegészítő szolgáltatásokkal foglalkoznak.
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák ezen városrészre koncentrálódnak,
mivel a vizsgált terület nyugati részén található 100%-ban önkormányzati vállalkozás által
üzemeltetett Tölgyes Strandfürdő, és Andrássy Thermál Hotel*** 74 férőhellyel, valamint a
Kemping 625 férőhellyel. Magán szállásadással 6 lakos foglalkozik, 2009. november 30-ig
mintegy 162 vendég 684 vendégéjt töltött el a területen. A kereskedelmi szálláshelyeken
eltöltött vendégéjszakák száma: 19.555 éj.
Az Alvég városrészen a kiskereskedelmi vállalkozások száma (humán gyógyszertárak nélkül):
13 db, melyből 5 db egyéni vállalkozás által üzemeltetett. A területen 5 db vendéglátóegység
található.
A legnagyobb iparűzési adót biztosító vállalkozások profilja: 1 db élelmiszergyártó, 2 db
közúti fuvarozással, 1 db mezőgazdasági (állattenyésztéssel), 1db élelmiszergyártó
kereskedelemmel, 1 db városgazdálkodási tevékenységgel foglalkozó cég.
A városrészben a közterületi zöldfelületek állapota általában jó, azonban funkcióhiány
jellemzi a zöldterületet, mivel gyakran padot sem lehet találni.
Megnevezése
1
2
3
4
5
6

Nyárfás utca
Névtele utca
Kiserdő
melletti sáv
Békás tó
Panna tó
Fűzfás tó

7

25-ös csatorna

8
9

Mérete
m2
5300
2300
3000

Elhelyezkedése
Települési
Damjanich-Petőfi utak között
üdülőövezet –hétvégi házaküdülőövezet –hétvégi házak

14000 üdülőövezet –strand mögött
8760 üdülőövezet
3600 Fűzfás – Széchenyi Szabadság u.
2400 Panna tó – Parkerdő – Káli
dűlő
4200 Damjanich út páros oldala
1400 Gyöngyvirág utca teljes hossza

Városrész
Alvég
Alvég
Alvég
Alvég
Alvég
Alvég
Alvég

Damjanich út
Alvég
Gyöngyvirág
Alvég
utca
Összesen m2
44960
44. táblázat: Kimutatás az önkormányzat által gondozott zöldterületekről a városrészben
Forrás: Önkormányzat nyilvántartása
Közösségi funkciók
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Országos védettség alatt álló műemlék nem található a területen. Helyi védettség alatt álló
műemlék a Damjanich úti kereszt.
A városrész turisztikailag frekventált terület, a városrészi helyzetelemzésben bemutatott
magas minőségű termálvíznek köszönhetően, problémát jelent azonban, hogy a kiegészítő
programok a csak a területen található Városi Sportpályán valósulhatnak meg, és nincs
lehetőség 100 főnél nagyobb zárt terű rendezvény megvalósítására. A kisebb rendezvények a
Termál Hotelben*** kerülnek megtartásra. A területen található a már említett Tölgyes
strand. Az Önkéntes Tűzoltóság székhelye is a területen van.
Köztéri zöldfelület részei az utcafásítások, utak teresedéseinek növényállományai. A
városrészben található Fűzfás tó és Panna kútja tó szintén meghatározója a városrésznek és
fontos eleme a terület zöldfelületi rendszerének, mely sajnos kihasználatlan funkciót jelent. A
városrész déli részén található a Park Erdő, mely szintén elhanyagolt természeti értéket
képvisel.
Közlekedési, távközlési funkciók
A városrész kommunális infrastruktúrája kiépített. Szinte minden utcában elérhető a vezetékes
víz-, gázszolgáltatás, az áramellátás, a közvilágítás, valamint az egész városrész
szennyvízcsatornával ellátott.
Az ivóvízvezetékek felújítását az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Program keretén
belül kívánja az önkormányzat megoldani.
A területen kiépített kerékpárút a Petőfi Sándor út és a Damjanich út mellett található.
Az Alvég városrész SWOT elemzése
Erősségek
 Magas
szálláshely
kapacitáskihasználtság a szálloda, kemping, és
magán szállásadás esetében is
 Magas vendégéjszaka szám, a
település
kistérségi
turisztikai
centrum
 Jelentős,
magas
minőségű
termálvízkészlet
 2-3 napraforgós magánszálláshelyek
 Gazdag természeti területek: Panna
kút, Park erdő
 Innovatív helyi lakosok












Lehetőségek

Gyengeségek
Nincs
turisztikai
szolgáltatást
kiegészítő kapcsolódó program
Hasznosítatlan,
elhanyagolt
természeti területek
Elhanyagolt sportpálya
Turisztikai vonzerő kihasználtsága
elmarad a lehetőségektől
Kevés turisztikai szakember
Erős szezonalitás
A
magánszállásadók
turisztikai
képzettségének hiánya
Nincs 100 főnél több vendég
befogadására
alkalmas
rendezvényterem
A mezőgazdasági és tradicionális
mesterségek, termékek nem kerülnek
szervezett formában bemutatásra a
turistáknak
Veszélyek
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A minőségi termál-és gyógy turizmus
iránti kereslet nő
Termálvíz
energetikai
célú
hasznosítása
Vidéki turizmus előtérbe kerülése
Ipari erősödés következtében tovább
nő az üzleti turizmus utazási céllal
eltöltött vendégéjszakák száma
A mezőgazdaság és a tradicionális
szakmák iránti kereslet növekszik








A
versenytárs
fürdők
piaci
részesedése növekszik
Környezeti terhelés
Lakossági ellenállása a turistákkal
szemben
A diszkrecionális jövedelem csökken,
így a vendégek száma csökken
-A szolgáltatások hiányában a
vendégek száma csökken
Jászberény kereskedelmi szálláshelyet
létesít az üzleti turizmus vendégei
számára
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2.3.5. Városrész 5: Tabán

22. ábra: Tabán városrész
Forrás: Önkormányzati adtaszolgáltatás
Határok: Damjanich út 37-től páratlan oldala, Balassi Bálint utca páratlan oldala, Árpád
vezér utca páratlan oldala, Névtelen földút, Kossuth Lajos út 24-től páros oldala, Orgona utca
páratlan oldala, Antal utca, Rózsa utca páros oldala
Demográfia
A Tabán városrész népességszáma 1036 fő (2009. november). A nemek aránya férfi 49,4%,
nő 50,6%. A korcsoportok aránya 0-14 évesek 18,6% 14-59 évesek 56,9%; 60- és annál
idősebbek 24,5%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül 7,6%.
2001-ben a lakosság 1245 fő volt, a korcsoportok megoszlása az akcióterületen 0-14 évesek
15,8%, 14-59 évesek 60,5 % és 60 év fölöttiek aránya 23,7%, tehát kisebb csökkenés volt az
aktív korúak irányába. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül 34,9 %. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség
arányában 4,3 %, mely a legalacsonyabb a városrészek között. Rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 49,9 %.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,8 %, foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 50,3 %, mely a második legmagasabb a városrészek közül. Az állandó
népesség száma 1257 fő volt a népszámláskor.
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2001-ben legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül 34,9 %, ezen belül azok aránya, akik nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel
24,6 %.
Összesen 497 lakás volt a területen 2001-ben, ebből az alacsony komfortfokozatúak aránya
52,7 %.
A Kisjárás városrészhez képest elöregedett lakóházak jellemzik a területet.
Gazdaság, gazdasági funkciók
A városrészben működő vállalkozások (23 db) aránya Jászapáti összes vállalkozásának 6%-a.
A vállalkozások gazdasági ág szerinti megoszlása alapján elmondható, hogy legnagyobb
arányban a lakókat kiszolgáló szolgáltatással és a kereskedelem foglalkoznak.
Magán szállásadással egy lakos foglalkozik a területen, 2009 novemberéig 25 vendég, 49
vendégéjszakát töltött el nála.
A Tabán városrészben kiskereskedelmi vállalkozások száma (humán gyógyszertárak nélkül):4
db, melyből 2 db egyéni vállalkozás által üzemeltetett. A területen 1 db vendéglátóegység
üzemel.
A legnagyobb iparűzési adót biztosító vállalkozások profilja: 2 db élelmiszer
kereskedelemmel, 1 db közúti fuvarozással, 2 db vendéglátással foglalkozó cég.
A városrészben a közterületi zöldfelületek állapota általában jó, azonban funkcióhiány
jellemzi a zöldterületet, mivel köztéri műtárgyak (padok, hulladékgyűjtők) nincsenek.
Megnevezése

Mérete
m2

Elhelyezkedése
Települési

Városrész

1

Felhagyott
17800 Kossuth L. – Új – Farkas –
Tabán
lerakó
Tabáni u.
2 Kossuth Lajos
3900 páros o. Orgona utcától
Tabán
út
városjelzőig
3 Balassi Bálint
1800 Balassi Bálint utca páratlan
Tabán
utca
oldal
Összesen m2
23500
45. táblázat: Kimutatás az önkormányzat által gondozott zöldterületekről a városrészben
Forrás: Önkormányzat nyilvántartása
Közösségi funkciók
Országos védettség alatt álló műemlék nem található a területen. Helyi védettség alatt áll két
népi lakóépület a Földesúri lakóház az Antal utcában, a Nyitrai-féle Jézus és Márai Szent
Szíve szobra és a Tajthy István-féle kőkereszt.
Köztéri zöldfelület részei az utcafásítások, utak teresedéseinek növényállományai.
A városrészben egy roncsolt terület található, melynek kármentesítésére sort kell keríteni. A
régi hulladéklerakó a 1453/2 belterületen ebben a városrészben található, melyet az ÁNTSZ
1996-ban bezáratott. A lerakott hulladék becsült mennyisége kb. 160. 000 m3. A terület
rekultiváció alatt áll.
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Közlekedési, távközlési funkciók
Kommunális infrastruktúra nagyrészt kiépített. Minden utcában elérhető a vezetékes víz-,
gázszolgáltatás, az áramellátás, a közvilágítás valamint az egész terület szennyvízcsatornával
ellátott.
Az ivóvízvezetékek felújítását az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Program keretén
belül kívánja az önkormányzat megoldani.
Jelenleg kerékpárút a Damjanich út mellett található.
A Tabán városrész SWOT elemzése
Erősségek
 Erős lakófunkció
 Magas aktív korúak aránya









Lehetőségek
Új családok betelepülése
Lakásállomány megújulás




Gyengeségek
Kevés
lakófunkciót
kiszolgáló
kereskedelmi, szolgáltató vállalkozás
Szegregátumok a területen
Elöregedő lakóházak
Veszélyes volt hulladéklerakó
Veszélyek
Családok betelepülésének elmaradása
Szegregátumok növekedése
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2.3.6. Városrész 6: Felvég

23. ábra: Felvég városrész
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
Határok: Kossuth Lajos utca 29-től páratlan oldala, Csátés csatorna, Ilona utca, Horgász
tavak, Felvégi Major ív, Táncsics út 8-tól páros oldala, Borbás utca páros oldala 22-től,
Balajti Illésné utca páros oldala 12-ig
Demográfia
A Felvég városrész népességszáma 1513 fő (2009. november). A nemek aránya férfi 49,6%,
nő 50,4%. A korcsoportok aránya 2001-ben 0-14 évesek 20,7%, 14-59 évesek 63,3%; 60
évesek és annál idősebbek 16%.
2001-ben a lakosság 1507 fő volt, a korcsoportok megoszlása az akcióterületen 0-14 évesek
24,4%, 14-59 évesek: 58,4 % és 60 év fölöttiek aránya 17,3%. A legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 44,6 %. Felsőfokú végzettségűek
aránya a 25 éves és idősebb népesség arányában 4,8 %. Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 55,7 %. 2001-ben a foglalkoztatottak aránya a 15126
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64 éves népességen belül 41,6 %, foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 49,2. Az állandó
népesség száma 1549 fő volt a népszámláskor.
2001-ben legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül 44,6 %, ezen belül azok aránya, akik nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel
55,7 %.
Összesen 558 lakás volt a területen 2001-ben, ebből az alacsony komfortfokozatúak aránya
35,5 %.
A területen két szegregátum az Ilona és Dankó szegregátum helyezkedik el.
Gazdaság, gazdasági funkciók
A városrészi vállalkozások (149 db) aránya Jászapáti összes vállalkozásának 12%-a. A Felvég
városrészben működő kiskereskedelmi vállalkozások száma (humán gyógyszertárak nélkül): 4
db, melyből 1 db egyéni vállalkozás által üzemeltetett. A területen 3 db vendéglátóegység
található.
A legnagyobb iparűzési adót biztosító vállalkozások profilja: 1 db közúti fuvarozás, 1 db
mezőgazdasági tevékenység (állattenyésztés) 3 db mezőgazdasági tevékenység
(növénytermesztés).
A városrészben a közterületi zöldfelületek állapota általában jó, azonban funkcióhiány
jellemzi a zöldterületet, mivel gyakran padot sem lehet találni.
Megnevezése

1
2
3
4
5

Játszótér
Munkácsy tér
Réz placc
Kossuth Lajos út

Mérete
m2
4800
800
600
3900

Elhelyezkedése
Települési

Dankó Pista u.
Munkácsy tér
Balajti Illésné u.
páratlan o. Orgona utcától
városjelzőig
3200 Velemi E. – Dankó P. u.
13300

Városrész
Felvég
Felvég
Felvég
Felvég

Csátés csatorna
Felvég
akcióterület
összes
m2
46. táblázat: Kimutatás az önkormányzat által gondozott zöldterületekről a városrészben
Forrás: Önkormányzat nyilvántartása
Közösségi funkciók
Országos védettség alatt álló műemlék a Nepomuki Szent János Szobor. Helyi védettség alatt
álló műemlék egy népi lakóépület, egy kereszt és egy szobor.
A városrészen található egy kisebb szabadidőközpont teniszpályával. Köztéri zöldfelület
részei az utcafásítások, utak teresedéseinek növényállományai.
Humán szolgáltatási funkció: a Szent Imre Iskola a Madách utca és Velemi Endre út
találkozásánál.
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Közlekedési, távközlési funkciók
Kommunális infrastruktúra nagyrészt kiépített. Minden utcában elérhető a vezetékes víz-,
gázszolgáltatás, az áramellátás, a közvilágítás valamint az egész terület szennyvízcsatornával
ellátott.
Az ivóvízvezetékek felújítását az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Program keretén
belül kívánja az önkormányzat megoldani.
A Felvég városrész SWOT elemzése
Erősségek
 Magas aktív korúak száma
 Erős
lakófunkciót
betöltő
településrész
 Kisebb
szabadidőközpont
teniszpályával







Lehetőségek
A munkanélküliség csökkenésével
javul a lakásállomány





Gyengeségek
Szegregációval
veszélyeztetett
területek
Alacsony (legfeljebb 8 általános)
iskolai végzettséggel rendelkező
lakosság
Leszakadó városrész a „város kapuja”
Veszélyek
Szegregátumok növekedése
Bűnözés növekedése
Társadalmi kirekesztés lakóhely
szerint
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2.4. Anti-szegregációs Terv
2.4.1. Helyzetelemzés az alacsony státuszú népesség területi koncentrációjáról a város
egészére vonatkozóan
Azok a területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. (A szegregációs mutató a 2001-es
népszámlálási adatokból állítható elő).
A Központi Statisztikai Hivatal 2001-es népszámlálási adatai alapján elkészült kartogram jelzi
a város szegregátumait (vagyis ahol a szegregációs mutató 50%, illetve a fölötti értéket vesz
fel). A térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40 %
feletti, tehát még nem éri el a szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott
területnek számít. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő
színek jelölik: 0-39% = türkizkék, 40-49%=fekete, 50-100%=pink)

A kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató
kritériumának, de az alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők miatt mégsem
tekinthetők valódi szegregátumoknak.

Jászapáti lakónépessége 2001-ben a KSH Népszámlálás adatai szerint 9672 fő volt,
ugyanezen adatforrás szerint cigány kisebbséghez tartozónak 927 fő vallotta magát. Ennek
megfelelően a cigány kisebbség aránya 9,6% volt. 2002-ben, a kérdőíves megkérdezést végző
MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató osztály 2452 fő cigány lakost regisztrált a
városban, mely a lakosság 25 %-a. A 2001-es Népszámlálási adat nem volt helytálló, azaz
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kevesebben vallották magukat romának. Becslés szerint Jászapátin jelenleg 2500-2600 cigány
származású lakos él. Ez az aktuális 9280 főnyi népességszám 25-28 %-a. A lakóterületen az
alacsony státuszú népesség integrált, illetve szegregált környezetben él.
A szegregátumok településszintű elhelyezkedése
A 2001-es népszámlálási adatok alapján Jászapáti városban négy szegregátum alakult ki. A
szegregátumokat az adott területre helyben használt elnevezéssel láttuk el, a szegregátumok
így a következők: 1. Ilona, 2. Dankó, 3. Temesvár, 4. Futrinka (a sorszám a szegregációs
térképen használt sorszámmal megegyezik).
A két legnagyobb lakónépességű szegregátum a 3. Temesvár és a 4. Futrinka a Városközpont
városrészben, a legkisebb lakónépességű a 1. Ilona a Felvég városrészben, a 2. Dankó pedig
két városrész, a Felvég és a Tabán határterületén helyezkedik el.
A szegregációs térképen a szegregációs mutatók értékeit elérő, de 50 fő alatti lélekszámú
tömbök bemutatása
A. A Szögvég városrészben (Temető utca, a városrész nyugati határán) jelölt területen
2001-ben két lakásban két család élt, az egyik lakás önkormányzati bérlakásként adott
otthont alacsony státuszú lakosoknak. Azóta az önkormányzat a területen felépített egy
négy lakóegységből álló bérlakást, ahová fiatalok költöztek, mely hatására a
szegregációs állapot megszűnt. Lakónépesség száma jelenleg 12 fő.
B. A Kisjárás városrészben (Kard utca, a városrész északi határán) a jelölt területen az
„A” pontban jelölt körülményekhez hasonló helyzet áll fenn, a 2001-es viszonyokhoz
képest négy új lakóház épült, ahová fiatalok költöztek, mely hatására a szegregációs
állapot megszűnt. Lakónépesség száma jelenleg 17 fő.
C. A Városközpont városrész (József Attila – Velemi Endre – Borbás – Mag utcák
határolta tömb) észak-keleti határán lévő terület veszélyeztetettsége továbbra is
fennáll, a szegregációs mutatók tekintetében kedvező változás nem történt a területen.
Lakónépesség száma jelenleg 23 fő.
D. A Városközpont városrész (Velemi Endre út 1/A) központi területén jelölt területén a
2001-es népszámlálás idején kollégium volt, mely intézmény azóta megszűnt, mellyel
együtt a szegregációs veszélyeztetettség is. Lakónépesség száma jelenleg 0 fő.
E. A Városközpont városrész (Borbás – Dózsa György – Balajti Illésné utak által határolt
tömb) nyugati határán lévő terület veszélyeztetettsége továbbra is fennáll, a
szegregációs mutatók tekintetében kedvező változás nem történt a területen.
Lakónépesség száma jelenleg 13 fő.
F. A Felvég városrész (Kossuth Lajos út Balajti Illésné és Borbás utca közötti szakasza)
2. Dankó szegregátumhoz közeli területén elhelyezkedő tömb helyzete 2001. óta a
szegregációs mutatók tekintetében romlott, mert a területen több lakásba is alacsony
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státuszú lakosok költöztek az ingatlan megvásárlását követően. Lakónépesség száma
jelenleg 25 fő.
G. A Városközpont városrész (Orgona – Dósa – Antal utcák által határolt tömb) központi
területén elhelyezkedő területen veszélyeztetettsége továbbra is fennáll, a szegregációs
mutatók tekintetében kedvező változás nem történt. Lakónépesség száma jelenleg 9 fő.
A szegregációs térképen a szegregációs mutatók értéke 40% - 49% közötti területek
bemutatása:
-

Szegregátumhoz kapcsolódó területek:
4. Futrinka szegregátumhoz (Városközpont városrészhez) kapcsolódó terület:
I.: Ady Endre – Szigligeti – Aradi utcák által határolt tömb
Széchenyi – Szigligeti – Ady Endre – Jászkapitány utcák által határolt tömb
Ady Endre – Jászkapitány – Széchenyi – Szigligeti utcák által határolt tömb
A terület szegregációs veszélyeztetettsége 2001. óta növekedett, mert a
területen több alacsony státuszú lakos vásárolt lakást és költözött be. A terület
lakónépessége jelenleg 116 fő.
3. Temesvár szegregátumhoz (Városközpont városrészhez) kapcsolódó terület:
II.: Losonci – Erdei – Temesvári – Nyitrai (volt Mező I.) utcák által határolt tömb
III.: Simonyi Ó. – Temesvári - Nyitrai – Nyár utcák által határolt tömb
A terület szegregációs veszélyeztetettsége 2001. óta növekedett, mert a
területen több alacsony státuszú lakos vásárolt lakást és költözött be. A terület
lakónépessége jelenleg 112 fő.

-

Szegregátumhoz nem kapcsolódó területek:
IV.: A Bocskai – Ivanics – Tüzér utcák által határolt terület (Városközpont
városrész) helyzete javult 2001. óta, mert egy család új lakást épített és
költözött a 4 lakásból álló tömbbe. A terület lakónépessége jelenleg 17 fő.
V.: Bocskai – Bem apó – Attila utcák határolta tömb (Városközpont városrész)
szegregációs veszélyeztetettsége nem gyengült a 2001. óta eltelt időszakban. A
terület lakónépessége jelenleg 69 fő.
VI.: Az Attila – Makó – Kálmán utcák határolta terület (Városközpont városrész)
veszélyeztetettsége 2001. óta erősödött, mert több lakóházba alacsony státuszú
lakosok költöztek az eltelt időszakban. A terület lakónépessége jelenleg 23 fő.
VII.: A Tüzér – Árvai – Ivanics utcák által határolt területen (Városközpont
városrész) 2001. óta kedvező változás következett be (képzés-foglalkoztatás),
így veszélyeztetettsége gyengült. A terület lakónépessége jelenleg 9 fő.
VIII.: A Busai utca és a szomszédos zöldfelületi területhatár melletti tömbhöz
(Tabán városrész) négy lakás tartozik, melyek közül kettő a 2001. óta eltelt
időben megüresedett. A 2. Dankó szegregátum közvetlen közelsége ezt a
területet is veszélyezteti. A terület lakónépessége jelenleg 8 fő.
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IX.: Az Árpád vezér utca páratlan oldala és a lakott terület határvonala által határolt
terület (Tabán városrész) szegregációs mutatók szerinti hátrányos helyzete
továbbra is fennáll. A terület lakónépessége jelenleg 46 fő.

Külterület vizsgálata
Jászapáti külterületén a 2001-es népszámlálás idején sem volt kiterjedt tanyavilág. A 2001-es
adatok alapján 35 lakásban összesen 61 fő lakott. A tanyák (lakások) a város külterületén
elszórtan helyezkedtek el, egy-egy összefüggő külterületi lakótömb nem maradt fenn.
Legnagyobb számú tanya a Parajos nevű külterületi részen volt, mely a település déli részén, a
településhatártól 2 km-en belül terül el.

A külterületi lakások és lakónépesség jelenlegi (2009. december) adatait összehasonlítva a
2001-es népszámlálási mutatókkal megállapítható, hogy a lakások száma 45%-kal (16-tal), a
lakónépesség aránya pedig 34%-kal (22 fő) csökkent.
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A külterületi lakások jellemzői: a lakások (tanyák vagy farmok) a településről kivezető szilárd
burkolatú utak mentén (13 lakás) vagy annak közelében (6 lakás) találhatók, azokhoz szilárd
burkolatú út vezet. A lakások többségén gazdálkodó családok élnek, villany és víz közművel
ellátottak.
külterületi lakások és lakónépesség
külterületi azonosító
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FELSŐNYOMÁS
NAGYSZÉK
NAGYSZÁLLÁS
GYEPLEGELŐ
MAKKOS
PARAJOS
VIRÁGOS
ALSÓNYOMÁS
CSÁTÉS
KASZÁSRÉT
ÖSSZESEN

lakások
6
4
2
3
5
8
1
5
2
2
35

2001
lakónépesség
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
64

lakások
2
2
0
2
3
5
0
1
3
1
19

2009
lakónépesség
4
9
0
0
6
10
0
0
5
3
42

a 2001-es adatok közül az „összesen” sor a KSH 2001-es népszámlálás adatai,
a többi adat forrása: Jászapáti Okmányiroda népesség nyilvántartás
Összegzés
Tekintettel arra, hogy a 2001-es népszámlálás óta több mint 8 év telt el, az Anti-szegregációs
Terv helyzetértékelésekor megvizsgáltuk a népszámlálás óta eltelt idő alatt végbement
változásokat. A minősítést a vizsgált területek szociális mutatói (szociális térkép, amelyen a
gyermekvédelmi támogatásban, aktív korúak rendszeres szociális ellátásában, lakásfenntartási
támogatásban részesülők arányát, sűrűségét jelzi), lakásállomány változásai, társadalmi
mobilitás mutatói alapozták meg.
A szegregációs térkép elkészítésének alapjául szolgáló 2001-es népszámlálási adatokban
bekövetkezett változások a négy szegregált területre lényeges változást nem hoztak,
szegregált területek nem szűntek meg és újabb, elkülönült szegregált területek nem alakultak
ki.
A szegregációs mutatók alapján az 50%-os értéket elérő, de 50 fő alatti lakónépességű 7
terület továbbra sem haladja meg az 50 főt, 3 terület veszélyeztetettsége megszűnt, 3 terület
vonatkozásában lényeges változás nem történt, 1 területen várhatóan romlottak a szegregációs
mutatók. A szegregációs helyzet tekintetében feltételezhető, hogy a szegregátumokhoz
közvetlenül kapcsolódó 40% -49% közötti szegregációs mutatókkal rendelkező területek (I. –
II. – III. terület) a Városközpont városrészben lévő 4. Futrinka és 3. Temesvár szegregátum
területi növekedését okozzák összesen 228 főt érintve.
Jászapáti külterületének lakónépessége vagy a külterület bármelyik részén élő lakosság (a
szegregációs mutatókat megalapozó adatok figyelembe vételével) nincs kitéve szegregációs
veszélynek.
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Szegregátumokra vonatkozó mutatók
Mutató megnevezése

Jászapáti
1. Ilona
összesen szegregátum

2. Dankó
szegregátum

3. Temesvár
szegregátum

Lakónépesség száma
9 672
182
230
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
20,3
37,9
39,6
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
58,9
59,9
51,7
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
20,8
2,2
8,7
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (1534,7
97,3
76,5
59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
7,7
0,0
1,1
idősebb népesség arányában
Lakásállomány (db)
3 648
34
51
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
31,9
91,2
56,9
Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (1549,7
89,0
74,0
59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres
24,7
87,2
63,0
munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
46,5
10,8
25,2
népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
47,3
76,1
59,3
Állandó népesség száma
9 645
185
228
47. táblázat: Szegregátumok segélyezési mutatói
Forrás: KSH 2001. év népszámlálás adatai

4. Futrinka
szegregátum

323
30,0
55,4
14,6

355
35,8
51,6
12,7

67,6

73,8

3,13

1,7

97
47,4

115
44,4

73,1

73,2

54,8

61,8

24,9

25,4

60,2
324

66,1
356
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Általános bemutatás
A városrészek között a Városközpont a legnagyobb lakónépességű, illetve legkisebb területű,
tehát a legsűrűbben lakott városrész. A KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján elkészült
szegregációs térkép szerint a településen négy szegregátum helyezkedik el, 1090
lakónépesség számmal. A Városközpont városrész két szegregátumában összesen 678 fő él, a
város szegregált területein élők 62%-a. A szegregációs térkép szerint a két szegregátum
mellett a Városközpont városrész területén, annak határvonalán két kisebb terület (egy-egy
tömb) éri el a szegregációs mutató küszöbértékét, de a lakónépessége 50 főnél kisebb.
A szegregációs mutató küszöbértéke (50%) alatti, de a 40%-os mértéket meghaladó területek
túlnyomó többsége is a Városközpont városrészben található, 11 terület (tömb) közül 9.
Általános szociális ellátási háttér
Jászapáti Város Hatósági Osztályának adatszolgáltatására alapozva az alábbi összesítés
készült a legfontosabb segélyezési nemek városrész szintű megoszlását illetően
Szociális segélyezés városrészek közötti megoszlása

Városrész

Városközpont
Kisjárás
Szögvég
Alvég
Tabán
Felvég
Összesen

1000
főre jutó
segélyezett
fő

41

Aktív
korúak
ellátása
fő

1000
főre jutó
segélyezett
fő

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők fő

1000
főre
jutó
segélye
zett
fő

48

16,5

139

47,6

23
59
28
68
217
534

18,2
91,3
15,5
62,9
137,5
57,5

Lakónépesség
fő

Lakások
száma
db

LFT-ben
részesülők
száma
fő

2905

947

119

1263
646
1807
1081
1578
9280

572
20
15,8
7
5,5
346
65
101,5
5
7,8
779
22
12,2
6
3,3
511
60
55,5
23
21,3
577
129
82,1
113
71,9
3732
415
44,7
202
21,7
48. táblázat: Városrészek segélyezési mutatói
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A lakásfenntartási támogatásban (LFT) részesülők száma és aránya a Szögvég, Tabán és
Felvégben a városi átlagnál magasabb értéket mutat. A második kettő feltüntetett segélytípus
esetében mind abszolút értékben, mind pedig fajlagosan kiemelkedik a Felvég.
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Segély és támogatási nem megoszlása 2009-ben a beazonosított szegregátumokban. A városban 2009. novemberében 9280 lakos közül 1151 részesül
rendszeres szociális támogatásban (LFT: 415 fő; Aktív korúak ellátása: 202 fő, gyermekvédelmi kedvezmény: 534 fő), így a városi átlag, melyet alapul veszünk a
szegregációs mutatókhoz: 0,1240, a városi átlag 1,7-szerese (szegregációval veszélyeztetett terület) =0,2108 aránynál, szegregátum a városi átlag 2-szerese=0,248

Városrész
szegregátum

Aktív
korúak
ellátása
fő

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvez-ményben
részesülők fő

Rendszeres
szociális támogatásban
részesülők
összesen fő

szegregátum
átlag
(segélyezett/
lakosság) fő

Lakónépesség a
szegregátumban fő

Lakások
száma
db

LFT-ben
részesülők
száma
fő

165

38

18

12

32

62

0,3757

420

57

18

13

47

78

0,1857

373

95

33

13

39

85

0,2278

338

111

90

12

93

195

0,5769

1. Ilona szegregátum
(2 névtelen u. és a belterületi határ
által közrevett háromszög) (Ilona u.,
Velemi E. u 58-tól)

2. Dankó szegregátum
(Tóth u. – Kossuth Lajos út –
Tabáni u. – Busai u. mindkét oldala
a
Tabáni
utcával
való
kereszteződésig – Kossuth Lajos út
– belterületi határ)

3. Temesvár szegregátum
(Losonci u. – Simonyi Óbester u. –
Temesvári u. – Nyitrai u. – Erdei u.
– névtelen u. – Budai u.)

4. Futrinka szegregátum
(Kisfaludy u. – Ady Endre u. –
Petőfi S. út – Aradi u. – Szigligeti u.
– Széchenyi u. –Gojsza u. –
Vörösmarty u. – Alkotmány u. –
névtelen u. – Jászkun u. – Széchenyi
u. – Munkás u. – Csajági u. –
Alkotmány u. – Jászkapitány u. –
névtelen u.)

49. táblázat: Szegregátumok népesség, lakás és segélyezési adatai 2009
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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A három támogatási, illetve segélytípus területi megoszlása és fajlagos mutatóinak területi
alakulása alátámasztja az egyéb adatok területi elemzéséből származó megállapítást, miszerint
a szociális szempontból leginkább hátrányos helyzetű városi terület a Felvég.

24. ábra Jászapáti 2009. évi segélyezési térképe
Forrás: Jászapáti Polgármesteri Hivatal, Hatósági Osztály 2009. december
A 2009-es segélyezési adatok alapján elkészített térkép azt mutatja, hogy a 2001. óta a
veszélyeztetett területek nem módosultak. A kialakult 4 szegregáció, illetve a további
veszélyeztetett területek a 2009-es térképen jól érzékelhetőek.
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Kisebbségi társadalom érdekképviselete
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Cigány kisebbség érdekvédelme – Jászapáti Cigány Kisebbségi Önkormányzat révén valósult
meg. Az öt főt számláló Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. június 11 – én feloszlatta
önmagát. Működéséig szerepe – a törvénynek megfelelően – elsősorban kulturális és a nyelvi
hagyományok ápolása volt.
A 2002-től induló ciklusban a kisebbségi önkormányzat elnöke tagja volt a képviselő
testületnek (kedvezményes mandátum jogán, ami 2006-tól megszűnt). A 2006 őszén induló új
önkormányzati ciklusban nem volt választott kisebbségi érdekképviselet a város
képviselőtestületében.
A helyi cigány kisebbség két jelentősebb civil szervezetben tevékenykedik:
 Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége
 Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Cigányok Önkormányzati Érdekegyeztető és
Képviseleti Szervezete.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat minden évben megszervezte a Jászapáti Cigány Napot (1
nap). Ez egy kulturális rendezvény, amely az évek során színvonalas rendezvénnyé nőtte ki
magát. Helyszíne a városi sportpálya.
A szegregátumok lakosaira a magas cigány származású lakosságra való tekintettel erős
identitástudat jellemző, melyet a Jász identitástudat mellett a cigány identitástudat erősít Rácz
Aladár Kossuth Díjas cimbalomművész emlékével. A cigány hagyományok fenntartása és
ápolása ugyanolyan kiemelendő terület, mint a Jász, vagy magyar identitástudat. A városban
működő Rácz Aladár Zeneiskola mellett minden évben megrendezésre kerül a Rácz Aladár
cimbalom verseny.

Valamennyi szegregátumot érintő ágazati problémák vizsgálata
Tekintettel arra, hogy az ágazati problémák a helyzetfeltárás során valamennyi
szegregátumban realizálódtak, így a szegregátumokra vonatkoztatott, az ágazati politikákban
talált problémákat együttesen mutatjuk be.
Szociálpolitika
Problémát jelent a szegregátumban élők számára a megfelelő információáramlás hiánya, sok
esetben támogatásoktól, munkalehetőségektől, képzési lehetőségektől esnek el, az
önkormányzat és családsegítő szervezet pedig nehezen éri el a célcsoportot. A településen
működő információs központ a problémamegoldásban kulcs szerepet tölthetne be, azonban
jelenleg a szegregátumokban élő alacsony státuszú lakosságnak nincs tudomása erről az
intézményről, melynek alapvető feladata a tájékozódási igény kiszolgálása lenne, ezért az
adott központ funkcióval való feltöltése javasolt.
A szegregátumok társadalmi mobilizációjával kiemelten egy szervezet sem foglalkozik, a
jelenleg működő Szociális és gyermekjóléti, foglalkoztatási menedzser, oktatási referens,
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szociális osztály, egészségügyi szakemberek szolgáltatási mellett szükséges egy csak és
kiemelten a szegregátumokban élőket felzárkóztató szervezetet létrehozni.
Lakáspolitika
A szegregátumok területén található önkormányzati bérlakások elhanyagoltak, sokszor
komfort nélküliek. A lakásállományok jelenlegi komfortállapota nem teljes körűen ismert,
ezért annak feltérképezése szükséges. A lakások kívül belül elhanyagoltak, a teljes
szegregátumra szükséges mind külső, mind belső felújításokat megvalósítani. Szükséges a
lakásállapotok folyamatos ismerete, az esetlegesen megszüntetéssel fenyegetett közüzemi
szolgáltatások prevenciója. Jelen problémára részben megoldást talált a családsegítő központ,
mivel a Héra alapítványon keresztül támogatáshoz jutott az áramszámla kiegészítéséhez.
A település infrastruktúrája
A vezetékes víz kiépítettsége mellett meg kell említeni az ivóvíz minőségét, mely problémát
jelent, ezért az önkormányzat kistérségi települések összefogásával pályázatot nyújt be, mely
keretében Jászapáti város az ivóvízbázisának védelmét, illetve a szolgáltatott ivóvíz
minőségjavítását célozta meg.
A közvilágítás a település két belterületi szakaszán, mintegy 250 méter utcai hosszon nincs
megfelelő módon megoldva, ebből a Róka utca 150 méteres szakaszán nincs lakóépület, de a
szakasz forgalmat bonyolít le.
A szennyvíz-csatorna valamennyi lakóterületre kiépített, hiányosságot csak üdülőövezeti
utcákat érintenek csakúgy, mint a gáz esetében, ahol a hiányosság (ellátatlan utcák száma)
kisebb.
A pormentes út hiánya miatt érintett utak közül a Balassi Bálint és az Ilona utca felújítása a
legsürgetőbb. A közepes forgalmat levezető Balassi Bálint utca a város határvonalán
helyezkedik el, egyik oldalán lakóházakkal, a másik oldalán művelés alatt lévő
szántóterülettel. Az Ilona utca zsákutca, de mély fekvése miatt talajvízzel, csapadékvízzel
fenyegetett, az út fontos szerepet tölt be az ott élők számára.
A többi út zsákutca (Csajági 80 méteres szakasza, Jászkun, Jókai, Tabáni) vagy szűk méretű
utcaszakasz (Csajági 50 méteres szakasza, Borbás, Busai), melyek rendkívül kisforgalmúak,
az ott lakók és az önkormányzat által elvégzett karbantartással használatra alkalmasak.
A felsorolt utak közül az Ilona, a Csajági (50 méteres szakasza), a Busai és a Tabáni
utcaszakaszok szegregátumokban helyezkednek el.
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Jászapáti infrastruktúra ellátottságának hiányosságait mutatja a következő táblázat:
Azon utcák, ahol részben vagy egészben nem találhatók

Vezetékes víz
Áram
Közvilágítás

Balassi Bálint utca
Róka utca

részben (100 m)
részben (150 m)

Szennyvíz-csatorna

Napsugár utca
teljes –üdülőövezetNefelejcs utca
teljes –üdülőövezetTulipán utca
teljes –üdülőövezetSzegfű utca
teljes –üdülőövezetRozmaring utca
teljes –üdülőövezetKikelet utca
teljes –üdülőövezetRezeda utca
teljes –üdülőövezetHársfa utca
teljes –üdülőövezetGáz
Napsugár utca
teljes –üdülőövezetNefelejcs utca
teljes –üdülőövezetSzegfű utca
teljes –üdülőövezetRezeda utca
teljes –üdülőövezetHársfa utca
teljes –üdülőövezetPormentes út
Zrínyi utca
részben (60 m)
Csajági utca
részben (80 m)
Csajági utca
részben (50 m)
Jászkun utca
részben (80 m)
Borbás utca
részben (60 m)
Ilona utca
részben (80 m)
Jókai utca
részben (50 m)
Balassi Bálint utca
részben (400 m)
Busai utca
részben (70 m)
Tabáni utca
részben (80m)
50. táblázat: Települési infrastruktúra ellátottság 2009-ben
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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Oktatáspolitika
A közoktatási esélyegyenlőségi Program végrehajtásának időarányos felülvizsgálata
megtörtént és az alábbi problémákkal szembesültünk abban:
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot Jászapáti Önkormányzatának Képviselőtestülete
2009. április 30-án megvitatta, és (24/2009.(IV.30.) sz. határozattal (10 pont) elfogadta.
A program időarányos végrehajtásának vizsgálata a következő megállapításokat hozta:
Helyzetelemzés megállapítása
Vélelmezhető, hogy a 3-5 éves korosztályból körülbelül száz gyermek, az adott korosztály
egyharmada kimarad az óvodáztatásból. Vélelmezhető továbbá, hogy a kimaradók hátrányos,
illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Ha ez így van, akkor az felveti azt a
kérdést, hogy rendelkezik-e az önkormányzat elegendő óvodai férőhellyel.
Vizsgálat eredménye
Az óvodából kimaradó „körülbelül 100 gyermek” megállapítás kapcsán 2002 és 2009 között
született gyermekek háromévenkénti csoportosítása (első csoport 2002.01.01-jétől 2004.
december 31-éig született gyermekek, azt követően évenként a kezdő év kiesik, a követő év
belép módszerrel) a következő eredményt hozta:
Óvodai
év

születési
évek

gyermekek
száma

óvodai
létszám

iskoláskorú, de
óvodásgyermekek
száma
2005/2006
2002-2004
315
334
nincs adat
2006/2007
2003-2005
291
323
17
2007/2008
2004-2006
305
310
23
2008/2009
2005-2007
299
329
29
2009/2010
2006-2008
298
327
21
2010/2011
2007-2009
294 kb,
318
nincs adat
Forrás: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala –népesség nyilvántartó-, intézményi
adatszolgáltatás.
A háromévenkénti vizsgálat egy esetben sem hozott a megállapításban szereplő 100 fős
„többletlétszámot”. A népesség nyilvántartásban szereplő létszámnál (gyermekek száma
oszlop) az óvodáztatási igény nagyobb, hiszen nem minden 6. életévét betöltő gyermek léphet
az oktatásba, ők továbbra is az óvodai rendszerben maradnak, ezért az óvodai létszám mellett
az iskoláskorú, de óvodába járó gyermeke létszámát is figyelembe vettük.
Az önkormányzat az ÉAOP-4.1.1. felhívásra sikeresen pályázott óvodafejlesztésre, mely
eredményeként megalapozott 1 csoportbővítést. A projekt a „Minden gyermek óvodája”
óvodafejlesztési program részeként két óvoda teljes felújítása, bővítése valósul meg. A
„Minden gyermek óvodája” óvodafejlesztési program célja olyan óvodáztatási feltételrendszer
biztosítása a városban, melynek köszönhetően valamennyi óvodáskorú gyermek óvodába
járhat, illetve minden gyermeket a város óvodáiban helyezik el a szülők.
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Helyzetelemzés megállapítása
Az egyes óvodai feladat ellátási helyeken a vegyes csoportokban felülreprezentált a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a tiszta csoportokhoz (is)
viszonyítva.
Vizsgálat eredménye
Az Önálló Óvodai Egység a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet (az esélyegyenlőséget szolgáló
intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben
dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól) alapján sikeresen pályázott és hajtja
végre a Képességkibontakoztató integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő programot,
mely feltételeként teljesíti, hogy a tagóvodákban a HHH gyermekek aránya eléri a 15%-ot, és
az egyes csoportokban a HHH-s gyermekek létszámának a csoportba járó gyermekek
létszámához viszonyított aránya közötti eltérés nem haladja meg a 25%-ot. 3-6 éves korig
minden HHH gyermek be van óvodázva.
Helyzetelemzés megállapítása
Esélyegyenlőségi szempontból fontos, hogy bár valamennyi iskolai feladat ellátási helyen
megtalálhatók a HH/HHH tanulók, de számuk és arányuk egymástól nagyon eltérő.
A lényegében azonos feladatot (felső tagozat) ellátó Vágó Pál és Tornyos tagintézmények
között az arányeltolódás több mint kétszeres.
Ugyanez a helyzet az alsó tagozat tekintetében a Szent Imre, a 48-as illetve a Kórház
tagiskolák esetében, ahol is a HH/HHH gyerekek nagy többsége a Kórház
intézményegységben található.
Ezek alapján a HH/HHH tanulók aránya a település általános iskolájának feladat ellátási
helyein nem kiegyenlített, a szóban forgó csoporthoz tartozó tanulók két intézményben, az
alsó tagozatosok a Kórház, a felső tagozatosok a Tornyos intézményegységben kiemelkedően
nagy számarányban találhatók.
Tekintve, hogy a település egy közoktatási körzetet alkot, és a tagintézmények egy
kilométeres körzeten belül találhatók, az ilyen tanulóelosztás megfelelő pedagógiai érvek
nélkül szegregációs gyakorlatra utalhat.
Vizsgálat eredménye
A feladat végrehajtása folyik, megvalósítás határideje 2010. szeptember 01. Az iskola a
helyzet rendezésére több intézkedést is tett, jelentésében erről részletesen beszámolt az
alábbiak szerint:
Az önkormányzat szakértők (Demeter Antal, Dr. Csillei Béla) segítségét kérte, akik, azt
állapították meg, ha az iskola nem avatkozik be az akkori helyzetbe, felgyorsul az elvándorlás
és az integrációs környezet kezelhetetlenné válik. Az iskolából a felgyorsult elvándorlást
mutató 2006. évi adatok a következők:
Az iskolából 43 fő a helyi gimnáziumba távozott, 20 fő a közeli településeken
(Jászszentandráson és Jászberényben) kezdte meg az általános iskola 1. osztályát, 4 fő pedig
Waldorf iskolába került (1 fő Jászberény, 3 fő Jászszentandrás településekre), Így 2006-ban
összesen 67 általános iskoláskorú gyermek nem a helyi általános iskolai intézményt
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választotta. További következményként legalább kettő család költözött el Jászapátiból az
iskolaválasztáshoz köthetően (mindkét család Jászberénybe költözött, mert a gyermeket oda
íratták be iskolába).
Az iskola az integrációt az egyetlen járható útnak tartja, de egy olyan módját kereste, amely
kezeli a fenti problémát és megvalósítható. Ehhez az iskola végrehajtott egy olyan
szerkezetváltást, amely haladékot ad, egyúttal lehetőséget nyújt arra, hogy a környezetet
meggyőzzék az integráció szükségességéről, partnerré, elfogadóvá váljanak a szülők és a
gyermekek az integráció vonatkozásában és kiépüljön az integrációt támogató rendszer a
városban.
Intézkedések
A polgármester és az iskolaigazgató az iskola vezetőségével folyamatosan tájékoztatta az
óvodában és az iskolában a szülőket a település integrációs törekvéseiről. A szülői
értekezletek száma az eltelt időszakban 50.
2007-től a helyi gimnázium igazgatóját és vezetőségét a polgármester és az igazgató minden
évben (a tanévkezdést megelőzően augusztusban) megkereste, kérve az intézményt, hogy
segítse az integrációs folyamatot.
A halmozottan hátrányos helyzetű 4. osztályos tanulók számára felkészítést szerveztek,
amelybe a szülőket is bevonták annak érdekében, hogy sikeresen jelentkezzenek a helyi
gimnázium 8 osztályos képzésére. Eredményeként 2009-ben ketten jelentkeztek, de nem
vették fel egyik tanulót sem.
A polgármester és az iskolaigazgató az egyeztetést megtette a szomszédos település
Jászszentandrás polgármesterével és az ottani iskola igazgatójával, kérve, hogy ők is
fogadjanak halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat is, párhuzamosan a Jászapátiról átjáró
tanulókkal.
2007-ben további szakértők segítségét vették igénybe, Kovács Nikoletta – FIMOTA – tartott
30 órás akkreditált képzést a hátrányos helyzetű tanulók neveléséről. Az integrációs feladat
sikere érdekében az Iskola vezetősége megkereste Kókainé Lányi Mariettát (Gyermekház
iskolavezető Budapest), részt vettek Menyhért Ildikó előadásán.
2008-ban az iskola tantestülete (62 fő) meglátogatta a pesthidegkúti Waldorf iskolát, a
nevelőtestület meghallgatta Dr. Lénárd Sándor előadását az adaptivitásról, ugyancsak a teljes
nevelőtestületnek tartott előadást Dr. Bakonyi Anna az integrációról. Az iskola igazgatója
felkereste Kereszti Zsuzsannát, segítséget kérve az integráció megvalósításában, mely
eredményeként a szakember az iskola vezetőségével többször egyeztetett és előadást is tartott.
A TIOP-1.1.1. keretében 35 db. interaktív táblát nyert az iskola, mely táblák használatba
vétele 2010-ben valósul meg.
2009-ben az intézményben járt Balog Anita esélyegyenlőségi szakértő, akinek bemutatták az
iskola működését, egyúttal kérték javaslatait. Ajánlására az iskola képviseletében az igazgató
és helyettese elutaztak Miskolcra egy ottani általános iskola módszereit tanulmányozni.
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Az iskola vezetősége meghívta Dr. Szekszárdi Júlia szakértőt, hogy tartson előadást a
nevelőtestület részére, egy másik alkalommal szakmai segítséget nyújtott az iskolának
integrációs kérdésben.
Az iskola igazgatója meghallgatta Dr. Buda Marianna és Dr. Aáry Tamás Lajos előadását az
erőszakmentes iskoláról.
Az iskola vezetősége a Tornyos tagintézményre Kompetencia Intézkedési Tervet készített.
Az iskola pedagógusai közül 62 pedagógus vett részt akkreditált képzésben, mely a
következőket tartalmazta: projektoktatás; kooperatív technikák; differenciált tanulásszervezés;
szociális kompetenciák fejlesztése.
Két alkalommal jár az iskolába Kállai László (Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet elnöke)
szakértőivel és jogászával. Első alkalommal bemutatták az iskolát, hosszasan beszélgettek a
lehetőségekről. A városban egész napos program keretében tájékoztatást tartott az
érdeklődőknek (Ilona telepen 50 fő részére).
Az iskolai főállású pszichológust alkalmaz a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és szülei
segítése érdekében. A pszichológus tevékenysége folyamatos, teljes leterheltséggel végzi
munkáját.
Az iskolai védőnő járja a tanulócsoportokat, felvilágosító előadásokat tart elsősorban a
hátrányos helyzetű tanulóknak.
2007-től évi rendszerességgel kérik ki a szülők véleményét az iskola működéséről. A szülői
munkaközösséggel és a tantestülettel ismertették Balog Anita közoktatási esélyegyenlőségi
szakértő közreműködésével kialakított Közoktatási Esélyegyenlőségi programot. Szülői
értekezleteken az esélyegyenlőség biztosítása, az integráció minden alkalommal napirendre
kerül.
Szoros kapcsolatot tart az iskola a családsegítő és egyéb civil szervezetekkel a hátrányos
helyzetű tanulók támogatása érdekében. Két alapítvány is segíti ezt a törekvést.
2008-ban LEADER pályázatnak köszönhetően hátrányos helyzetű tanulók ingyenes
programokon vehettek részt (erdei iskola, lovaglás, kézműves szakkör).
2009-2010-ben hasonló programokat valósít meg az iskola a hátrányos helyzetű tanulók
támogatására a Norvég Alaphoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően.
Az iskola vezetősége és tantestülete mindent megtesz azért, hogy a hátrányos helyzetű tanulók
részt vegyenek a művészetoktatásban, zeneiskolai képzésben és erőfeszítéseket tesznek annak
érdekében, hogy a szakkörök munkájában is részt vegyenek.
Napközis foglalkozások, tanulószoba, egyéni fejlesztések, korrepetálások segítik a hátrányos
helyzetű tanulókat.
Jelenleg az „Útravaló” pályázaton 28 hátrányos helyzetű tanuló vesz részt. A szabadidős és
kulturális programokat kötelezővé teszik valamennyi tanuló számára, a hátrányos helyzetű
tanulókkal és szüleikkel külön meggyőző beszélgetéseket folytatnak a programok
jelentőségéről, a részvétel hasznosságáról.
Iskolai hiányzás esetén az osztályfőnök azonnal intézkedik (családlátogatás, családsegítő,
jegyző).
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Magántanulói státuszról 2007 óta minden szülőt sikerült lebeszélni, csak szakorvosi vélemény
alapján vagy gyermekszülés esetén folytatható tanulmány magántanulóként.
Évismétlés esetén a szaktanárnak egyéni fejlesztési tervet kell kidolgoznia a felzárkóztatás
érdekében, mely eredményeként lemorzsolódás nincs az iskolában.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleivel folyamatos kapcsolatot tart az
osztályfőnök és az igazgatóság annak érdekének, hogy a tanuló mindenképpen folytassa
tanulmányait és szakmát szerezzen.
A kisebb létszámú csoportokból minden évben minimum 10 tanulót javasolnak az
osztályfőnökök nagyobb létszámú csoportba. A folyamatban biztosított a tanulóval és a
szülőkkel való következetes kapcsolattartás.
A vizsgálat megállapította, hogy az intézkedésekkel megállították a tanulók drasztikus
elvándorlását (a 2006-os évben kimutatható 67 fővel szemben 2009-ben 24 fő nem a helyi
általános iskolát választotta /akik közül 18 negyedik osztályt végző tanuló távozott a
gimnáziumba, 6 óvodából kikerülő gyermek vidéki iskolában kezdte meg tanulmányait/),
illetve kedvező tendenciaként a korábban jászszentandrási iskolát választó gyerekek közül az
idei tanévben 3 tanuló „visszajött” a helyi általános iskolába.
Az elmúlt egy év során az esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott
hiányosságok nem szűntek meg, mert ugyan valamennyi iskolai feladat ellátási helyen
megtalálhatók a HH/HHH tanulók, de számuk és arányuk egymástól továbbra is nagyon
eltérő, különösen a lényegében azonos feladatot (felső tagozat) ellátó Vágó Pál és Tornyos
tagintézmények jelentős az arányeltolódás.
Ugyanez a helyzet az alsó tagozat tekintetében a Szent Imre, a 48-as illetve a Kórház
tagiskolák esetében, ahol is a HH/HHH gyerekek nagy többsége a Kórház
intézményegységben található.
Ezek alapján a HH/HHH tanulók aránya a település általános iskolájának feladat ellátási
helyein továbbra sem kiegyenlített, a szóban forgó csoporthoz tartozó tanulók két
intézményben, az alsó tagozatosok a Kórház, a felső tagozatosok a Tornyos
intézményegységben kiemelkedően nagy számarányban találhatók.
Tekintve, hogy a település egy közoktatási körzetet alkot, és a tagintézmények egy
kilométeres körzeten belül találhatók, a meglévő tanulóelosztási arányokat meg kell
változtatni, ki kell egyenlíteni.
Összességében a tanulók drasztikus elvándorlását a megtett intézkedésekkel az iskola
vezetősége megszüntette, intézkedéseivel megerősítette az integrációs feladatok
végrehajtásának alapjait. Az integrációs feladatokra meghatározott időszak (az elmúlt egy év)
alatt megtett intézkedések nem voltak elégségesek ahhoz, hogy az intézmény „megtartó
képessége” erősítésével párhuzamosan az integrációs célkitűzések is teljesüljenek. Az
önkormányzatnak intézkedéseket kell hoznia az integrációs feladatok teljesítésére. Az
oktatásszervezési gyakorlatnak megoldást kell találni a felvetett probléma lokalizálására, és
megszüntetésére.
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Helyzetelemzés megállapítása
A magántanulók aránya az országos adatok évében ahhoz közelítő, 2006/2007-ben viszont
annak kétszerese. Ezt érzékelve az egységesített intézmény a következő évekre az arány
csökkentését tűzte ki célul. A megvalósítást figyelemmel kell kísérni.
Vizsgálat eredménye
A szakértői bizottság döntése nyomán a magántanulók száma 2008/2009. tanévben 3 fő, a
2009/2010. tanévben várhatóan 1 fő lesz. Az említett 3 fős létszámon kívül jelenleg további 5
fő a magántanulói létszám (akikre a vonatkozó normatív támogatást nem igényelhető), mely
létszám a 2010/2011. évben várhatóan 2 lesz. Az adatok alapján a megállapításban felvetett
helyzet rendeződik, de a területet továbbra is folyamatos figyelemmel kell kísérni.
Helyzetelemzés megállapítása
Probléma, hogy a HH/HHH tanulók iskolai sikerességét, továbbtanulását eddig nem kísérték
kimutathatóan figyelemmel. Erre a jövőben figyelmet kell fordítani.
Vizsgálat eredménye
Az iskola naprakészen vezeti a HH, HHH tanulók iskolai sikerességére vonatkozó
nyilvántartást. Előfordul, hogy az érintett tanulókat fogadó oktatási intézmény nem jelez
vissza, mely a hiányosságokat eredményez a nyilvántartásban, ilyen esetekben az iskola
igyekszik a hiányzó információkat beszerezni.
Az iskola a HH-s és HHH-s tanulók vonatkozásában „intézkedési tervet” készít. A tervben
figyelemmel kísérik a gyermekek iskolai munkáját, magatartását. Amennyiben a tanulmányi
eredménnyel vagy magatartással probléma jelentkezik, úgy a nevelői közösség meghatározza
azokat a feladatokat, amelyek végrehajtásával a kialakult helyzet megszüntethető.
Az iskolai gyakorlat nem meríti ki a megállapításban felvetett problémát, mert a HH-s és
HHH-s tanulók iskolai sikerességének figyelemmel kisérése nem pusztán azt jelenti, hogy a
fogadó intézménytől tájékoztatást kap az iskola, sokkal inkább azt jelenti, hogy az iskola
életében miként kísérik figyelemmel a tanulót, tehát azt, hogy
 a HH/HHH gyermekek települési, iskolai arányuknak megfelelően vesznek e részt az
iskola szolgáltatásaiban, mint pl. szakkörök, korrepetálások, napközi ellátás, iskolai és
tanórán kívüli programok, szabadidős iskolai programok, iskolai közösségi és
kulturális programok,
 települési/iskolai arányuknak megfelelően vesznek- e részt pl. a tehetséggondozásban,
emelt szintű oktatásban,
 hogyan alakulnak a HH/HHH gyermekek hiányzási, magántanulói, évismétlési,
lemorzsolódási mutatói az országos és iskolai átlaghoz képest,
 a kompetenciamérési eredményeik hogyan alakulnak az országos és az iskolai
átlaghoz képest,
 arányuk kiegyenlített-e – azaz az eltérés nem haladja meg a 25%-ot- mind az iskolák,
tagintézmények, telephelyek és az azonos évfolyamú osztályok között.
A HH-s és HHH-s tanulók iskolai sikerességére vonatkozó nyilvántartási gyakorlatot a
fentiekhez igazodva kell kialakítani és azt hasznosítani a tanulók támogatására.
Helyzetelemzés megállapítása
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Alacsony szintű az iskolán kívüli programokba való bekapcsolódás mértéke. A magas
HH/HHH és a cigány kisebbségi arány miatt törekedni kell valamennyi iskolán kívüli
programba való bekapcsolódási lehetőség kihasználására (pl. Tanoda).
Vizsgálat eredménye
A meghatározott határidő 2010. szeptember 01., a végrehajtás vizsgálata ezt követően
megtörténik.
Az iskolán kívüli programok száma jelentősen növekedett az eltelt időszakban. A programok
közül a - sport, tömegsport, a fejlesztő foglalkozások, – korrepetálások, – szakkörök, zeneiskola.
A HH és a HHH, valamint a cigány kisebbség részvételi arányának növelését célzó
intézkedések megtörténtek.
Az iskola által szervezett programok a következők:
Fociedzés (minden évfolyam számára heti 2 alkalommal, résztvevők száma 15-20 fő),
Játszóházzal összekötött tanulószoba (a Tornyos Iskolában a hét minden napján délután, ahol
a tanulás mellett a játszószobában asztaliteniszezhetnek, csocsózhatnak és a tornatermet is
használhatják, átlagosan napi 20 tanuló vesz részt),
művészeti szakkör (heti 2 órában tánc és kézműves foglalkozások, a résztvevők száma 35 fő),
Tanár-diák focimérkőzés (kéthavonként, résztvevő játékosok száma 14, nézők száma 40 fő),
Kulturális délután, KI MIT TUD (mindkét rendezvény félévenként kerül lebonyolításra,
rendezvényenként 20 fellépővel, és 80 szülő nézőként van jelen),
Kispályás labdarúgótorna (az iskola valamennyi osztályának részvételével korcsoportonként,
havonként 130 résztvevővel).
Helyzetelemzés megállapítása
Kompetenciamérések tanúsága szerint az intézmények valamennyi mutatója elmarad az
országos átlagtól. Különösen igaz ez a volt István Király Általános Iskolára. A HH/HHH
tanulók sikeressége, ahol ez mérve volt, még az amúgy is alacsony értékektől is elmarad.
Beavatkozás tervezése a jogszabályokban előírt módon szükséges.
Vizsgálat eredménye
A meghatározott határidő 2010. szeptember 1., a végrehajtás vizsgálata ezt követően
megtörténik. A kompetenciamérés az intézkedés leírásában foglaltak szerin az egész iskolára
nézve egységesen zajlik.
Helyzetelemzés megállapítása
Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatás igénybevétele alacsony szintű. Meg
kell vizsgálni, hogy hogyan lehetne ezeket a forrásokat a helyi feladatellátás szolgálatába
állítani.
Vizsgálat eredménye
A meghatározott határidő 2010. március 01., a végrehajtás vizsgálata ezt követően
megtörténik. Az óvoda vonatkozásában teljesültek a jogszabályi feltételek. Az iskola
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vonatkozásában a meghatározott (korábban leírt) intézkedések végrehajtásától várható az
eredmény. A megvalósítást fokozott figyelemmel kell kísérni.
Helyzetelemzés megállapítása
Az óvoda civil kapcsolatai az iskolához képest szűkebbek, szakmai kapcsolataiban a
találkozások ritkábbak. Szükségesnek tűnik, hogy az óvoda is törekedjen kapcsolatai
szélesítésére és a találkozások intenzívebbé tételére.
Vizsgálat eredménye
Az óvoda bővítette civil kapcsolatait az elmúlt időszakban:
1. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel szakmai egyesület
2. Kistérségi szakmai munkaközösség
3. Jásztánc Alapítvány
4. Esélyegyenlőségi programban résztvevő óvodák
A civil kapcsolatokat tovább kell bővíteni, az egyetlen működő helyi roma civil szervezettel, a
Cigányok Fiatalok Kulturális Egyesületével is fel kell venni a kapcsolatot.
Helyzetelemzés megállapítása
Az eltérő tagozaton tanított sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felülvizsgálatairól szóló,
illetve azt igazoló jegyzőkönyvek 2003. óta hiányoznak. A közoktatási törvényben
szabályozott előírásoknak az iskola nem tett eleget. Ez esélyegyenlőségi szempontból igen
aggályos. Azonnali beavatkozást igényel.
Vizsgálat eredménye
A határidőt (2009. december 31.) követően – jelenleg - folyó vizsgálat szerint a hiányosságot
teljes mértékben megszüntették, a vizsgálati jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak.
A városban a családsegítő, gyermekjóléti szolgálat együttműködésének eredményeként
minden 5 éves gyermek óvodába kerül. Ugyanezen együttműködés eredményeként el kell
érni, hogy valamennyi 3. életévét betöltő HHH–s gyermek óvodába kerüljön.
A településen jelenleg nincsenek kiemelten a szegregátumban élő gyermekek iskolai
végzettség növelését ösztönző támogatások, szükséges az országos lehetőségek feltárása, és a
helyi lehetőségek és tájékoztatási rendszerek kialakítása.
A gyermekek beilleszkedését elősegítő közösségformáló, egészségre nevelő programok
kialakítása szükséges, kiemelten a nyári időszakban, tekintettel arra, hogy jelenleg ilyen
programok nincsenek a településen.
A kialakult helyzetben az önkormányzatnak 2010. december 31-éig Cselekvési Tervet kell
kidolgozni a meghatározott integrációs feladatok teljesítése érdekében. A Cselekvési Terv
alapja: „Jászapáti város közoktatási esélyegyenlőségi helyzetértékelése és intézkedési terve”
és „Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája” dokumentumok. A Cselekvési Terv
elkészítésére és megvalósításának felügyeletére az önkormányzatnak ideiglenes bizottságot
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kell felállítania. A munka szakszerűségének, eredményességének erősítésére közoktatási
esélyegyenlőségi, valamint anti-szegregációs szakértő segítségét kell igénybe venni. A
Cselekvési Tervnek ki kell terjednie az oktatásszervezési gyakorlat felülvizsgálatára és
átalakítására, annak érdekében, hogy mind az integrációs szakmai elvárások
feltételrendszerének, mind az ehhez kapcsolódó támogató források (integrációs és képesség
kibontakoztató támogatás lehívása) eléréséhez kapcsolódó kritériumoknak megfeleljen."
A Cselekvési Terv megvalósításának határidejét legkésőbb 2011. szeptember 01. napjával kell
meghatározni.

Képzési és foglalkozatási politika
Képzés és motiváció
A jelenlegi rendszerben alkalmazott képzések az előbb említett hátrányos helyzetben
lévőknek nem kínálnak megoldást, mert vagy be sem kerülnek a képzésbe vagy a képzés nem
párosul olyan eredménnyel, amely alkalmassá tenné őket az elsődleges munkapiac próbájára.
Az önkormányzat tapasztalatai szerint egy-egy toborzáson feltett kérdés vagy kitöltendő teszt
megoldhatatlan feladatot jelent a hátrányos helyzetben lévők számára, így legelső sorban ezen
a szinten szükséges a beavatkozás, támogatás és erről az alapról kell építkezni.
A Jászság munkaerőpiaca igényelné ezeket az embereket, hiszen nincs olyan nagy cég a
kistérségben, amely ne szállítana munkaerőt 100-120 km távolságból.
Az önkormányzat fejlesztési stratégiájában kiemelt helyet kap a munkahelyteremtés, a
munkaerőpiaci esélyek növelése. Az eddig megvalósult, illetve a tervezett városfejlesztési,
bölcsőde-, óvoda- és iskolafejlesztési projektekhez kapcsolódó célok között szerepel az, hogy
a gyermeknevelés és az oktatás rendszerének szakmai és infrastrukturális háttere olyan magas
színvonalú legyen a településen, hogy az onnan kikerülő fiatalok a munkaerőpiacon
versenyképesek legyenek.
Foglalkoztatási politika
Jászapáti munkaerőpiaci szempontból jó adottságú kistérségben helyezkedik el és annak
ellenére, hogy a településen kevés a munkahely, a kistérségben működő vállalkozások az
álláskeresők számára megfelelő munkalehetőséget kínálnak. Mindezek mellett a város kiemelt
feladatként kezeli a településen megvalósuló munkahelyteremtést. A Jászapáti Ipari és
Logisztikai Park, a helyi mezőgazdaság, illetve a turizmus jelent potenciát a
munkahelyteremtésre, mely a város gazdasági, társadalmi fejlődésének nélkülözhetetlen része.
Foglalkoztatási programok
Az önkormányzat az elmúlt években a település munkaerőpiaci gondjainak enyhítésére több
helyi foglalkoztatási programot hajtott végre (1.3. Korábbi időszak fejlesztései pont, 114.
oldaltól), mely programokat szükségesnek látja a következő időszakra is. A foglalkoztatási
149

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017
programok komoly szerepet töltenek be az alacsony státuszú lakosok komplex támogatási
rendszerében, helyzetük rendezésében.
Összegzés
Jászapáti Város Önkormányzata a város foglalkoztatási helyzetének javítását kiemelt
feladataként kezeli. A város munkaerőpiaci helyzetét az önkormányzat évenként többször is
tárgyalja, fejlesztéspolitikájának fontos eleme a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés.
Az önkormányzat oktatás- és foglalkoztatáspolitikája hatékonyan támogatja a
szegregátumokban élőket az oktatásfejlesztési elképzelések megvalósításával, a helyi
foglakoztatási programokkal és a munkaerőpiaci esélyeket növelő szolgáltatásokkal.
A város munkaerőpiaci helyzetének javításához nélkülözhetetlen az elsődleges gazdaságban
megvalósuló munkahelyteremtés. A vonzó befektetői környezet kialakításához az
önkormányzatnak további erőfeszítéseket kell tennie. A Jászapáti Ipari és Logisztikai Park, a
település oktatási potenciája, a mezőgazdasági és turisztikai adottságok Jászapáti számára
kellő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy jelentős foglalkoztatás jelentősen bővüljön a városban.
A munkahelyteremtés jótékony hatásai hozzájárulnak a szegregátumokban élő emberek
életkörülményeinek javításához, ezáltal a szegregátumok felszámolódásához.
A jelenlegi rendszerben alkalmazott képzések az előbb említett hátrányos helyzetben
lévőknek nem kínálnak megoldást, mert vagy be sem kerülnek a képzésbe vagy a képzés nem
párosul olyan eredménnyel, amely alkalmassá tenné őket az elsődleges munkapiac próbájára.
A képzésnek elsősorban a munka világával való megismerkedésre, mentális felkészítésre kell
összpontosítania.
A munka világának megismerésének elméleti (tréning) feltételeit a munkaügyi szervezettel
együttműködésben valósítható meg képzési programok szervezésével, amelyhez a gyakorlati
(foglalkoztatás) felkészítés az önkormányzatnál, de akár a gazdaság szereplőinél is
megvalósulhat.
Szükséges a foglalkoztatási programok hatékonyságának növelése, tekintettel arra, hogy
számos helyen csak „fűnyírásról” szól a program, a közfoglalkoztatási előírások
módosításával lehetőség nyílik a közcélú foglalkoztatás gazdasági szektorban történő
megvalósítására.

2.4.2. Szegregátumok helyzetelemzése
2.4.2.1. Ilona szegregátum
Az Ilona szegregátum (Ilona utca – Velemi Endre út és a belterületi határ által közrevett
háromszög) a város északi határvonalán fekszik, a Felvég városrészben. A KSH szegregációs
térképén a terület megjelölése hiányos, mert az Ilona szegregátumot alkotó tömbhöz az Ilona
utca teljes szakasza és a Velemi Endre út páros oldalának 56-90 házszámig terjedő szakasza
tartozik, a térképen pedig csak az Ilona út rövid, északi szakasza került megjelölésre.
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A szegregátum városszerkezeti elhelyezkedése szempontjából a 31-es főútról megközelíthető,
infrastrukturális szempontból a legelhanyagoltabb terület, de városszövetbe ágyazódott
területnek minősíthető. Alapvetően lakófunkciójú területekbe ékelődött szegregátumról van
szó. A szegregátum kialakulásának oka, hogy az 1980-as évek elejétől a területen több
csökkent komfortfokozatú lakás épült, ahová alacsony státuszú lakosok költöztek. Később
saját erős lakásépítéssel gyarapodott a lakások száma, melyeket a korábban letelepedett
családok tagjai építettek. A területen építési évüket tekintve különböző korú lakások
találhatóak. Az első lakásokat az akkori Tanács építette 1983-ban, ikerlakások kialakításával.
Ezek a lakások egy ideig bérleményként szolgáltak majd később a benne lakók részére
értékesítésre kerültek. Az itt található terület építési telkekre került felosztásra, amelyeket
kedvező áron értékesítettek. Ez a folyamat napjainkig tart.
Lakónépesség száma 2001-ben 182 fő volt, 2009-ben már 165 fő alkotta a szegregátumot,
amely jelentős csökkenést mutat (10%). A szegregátum lakónépességének csökkenése az
önálló életbe kezdő fiatal családtagok a város más részére történő elköltözésnek köszönhető.
A korcsoportok megoszlása a szegregátumban 0-14 évesek 37,9%, 14-59 évesek 59,9% és
60 év fölöttiek aránya 2,2 %. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség
arányában 0 %. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül 89 %. Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 10,8%, foglalkoztatott
nélküli háztartások aránya 76,1 %. Az állandó népesség száma 185 fő volt a népszámláskor. A
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 97,3 %,
mely meghaladja a városi átlagot (34,7), ezen belül azok aránya, akik nem rendelkeznek
rendszeres munkajövedelemmel 87,2 %. 2001-ben
Az utak pormentesítettek, minden kommunális infrastruktúra kiépített, azonban több helyen
felújításra szorulna, a szegregátum jelentős részén nincs kiépített járda.

Ilona utcai lakások
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Velemi Endre utcai lakások
A területen nem található kereskedelmi egység, vendéglátó üzlet, azonban a Helyi Építési
Szabályzatban a terület sport és szabadidő hasznosításra van kijelölve, melynek megfelelően
egy horgásztavakból, épülő teniszpályákból álló szabadidő-komplexum található, melynek
magánkézben történő hasznosításával, és a Felvégi városrészi célként megjelölt több program,
rendezvény helyszínen történő lebonyolítása a terület integrálása érdekében.
A terület infrastrukturális szempontból teljesen ellátott. Elérhetősége megfelelő. Közelében
számos intézmény és kereskedelmi, szolgáltató ellátást biztosító egység található.

Közszolgáltatások elérhetősége a szegregátumok területén
Ágazati politikák
Szociálpolitika
Az itt élő családok többsége szegényes körülmények között él, a szülők jelentős része
munkanélküli és a gyermekek után járó szociális juttatások képezik a család jövedelmét. A
lakosság társadalmi viszonyait jellemzi, hogy az LFT-ben 19 fő, aktív korúak támogatásában
12 fő részesül. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 62 gyermek kap.
Korösszetételt tekintve jelentős a gyermekek száma (főleg a nagyszámú cigány családok
esetében). Ez meghatározza a területen szükséges szociális és egészségügyi ellátórendszer
jellegét. A területen megoldott az orvosi ügyeleti, védőnői és egyéb, idősek ellátását szolgáló
ellátás.
A területen egy lakás működik önkormányzati bérleményként. A bérlemény egyszobás,
komfort nélküli, csak a folyóvíz van bekötve. A bérleményben kályhával lehet fűteni, nincs
sem gázkonvektor, sem központi fűtés. Az Önkormányzat által végzett rendszeres
karbantartási munkáknak köszönhetően az épület jó szerkezeti állapotban van, lakhatása
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megfelelő. Utolsó felújítása 2007-ben történt. Az itt található lakások egyszobás, komfort
nélküliek, csak a folyóvíz van bekötve az ingatlanra. A lakásokban kályhával lehet fűteni,
nincs sem gázkonvektor, sem központi fűtés.
A területen található több lakás elhanyagolt benyomást kelt. Vannak lakások, amelyeken
szinte minden egészségre káros probléma jelentkezik: vizesedés, penészedés. Az épületekhez
tartozó telkek elhanyagoltak, teljesen lelakottak, kertjeik megműveletlenek.
Az önkormányzat minden évben szervez tisztasági programot, különböző eszközökkel és
anyagokkal támogatva az itt lakókat. Összesen 34 lakás volt a területen 2001-ben, ebből az
alacsony komfortfokozatúak aránya 91,2%. 2001 óta 3 új komfortos lakás épült a területen. A
lakások többsége azonban elhanyagolt, nemcsak a közüzemi szolgáltatások tekintetében, de a
házak és környezetük gondozottsága tekintetében is. A lakások külső, belső felújítása
szükséges.

Önkormányzati bérlakás az Ilona utcában
Szükséges a szegregátum bővülésének megállítása, önkormányzati beavatkozással.
A Felvég városrészben, mely a szegregátumot magában foglalja, a Szent Imre Iskola feladatellátási hely található, óvoda a Városközpontban érhető el. Gyermekvédelmi támogatásban
részesülők száma 21 fő. A teljes városrészben 217 gyermekvédelmi támogatásban részesülő
van.
A képzési és foglalkoztatási program tekintetében kiemelten kerültek bevonásra a
szegregátumban élő lakosok, azonban jelenlegi munkavállalási képességük feltérképezésre
szorul.
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Az Ilona szegregátumot kiemelten érintő fejlesztések
A Szent Imre Iskola felújítása 2000-ben, 2003-ban 2 ütemben történt meg 42 Millió Ft
értékben, mely a társadalmi mobilizációt segítette a hátrányos helyzetű gyermekeknek.
2002-ben közel 3 milliárd Forintos szennyvíz beruházás révén a város teljes
szennyvízelvezető hálózata kiépült, mely a szegregátumokban élők életminőségét is javította.
Közvilágítás korszerűsítése valósult meg 2009-ben az ÉMÁSZ kivitelezésével, mellyel
energiatakarékos, jobb teljesítményű világítótestek kerültek kihelyezésre a szegregátumban.

2.4.2.2. Dankó szegregátum
A Dankó szegregátum (Tóth u. - Kossuth Lajos út - Tabáni u. - Busai u. mindkét oldala a
Tabáni utcával való kereszteződésig - Kossuth Lajos út - belterületi határ) a város nyugati
határvonalán fekszik a 31-es főút két oldalán, a Felvég városrészben. A szegregátum területe
városszövetbe ágyazódott, de városszéli elhelyezkedésű terület.
Lakónépesség száma 2001-ben 230 fő volt, 2009-ben már 420 fő alkotta a szegregátumot,
amely bár jelentős növekedést mutat (85%), az odaköltözők javították a segélyezési
mutatókat, így hozzájárultak a szegregátum felszámolásának elindításához (2009-ben a
segélyezési mutatók a városi átlag 1,49-szerese). Feltételezhetjük, hogy ez a folyamat
folytatódik. A korcsoportok megoszlása a szegregátumban 0-14 évesek 39,6 %, 15-59 évesek
51,7 % és 60 év fölöttiek aránya 8,7 %. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb
népesség arányában 1,1 %.
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 74 %.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 25,2 %, foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 59,3 %. Az állandó népesség száma 228 fő volt a népszámláskor. A
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 76,5 %,
mely meghaladja a városi átlagot (34,7).
Összesen 51 lakás volt a területen 2001-ben, ebből az alacsony komfortfokozatúak aránya
56,9 %.
Lakáspolitika
A lakások ebben a tömbben az építési évüket tekintve az 1950-es évekig nyúlnak vissza. Az
utak pormentesítettek és minden kommunális infrastruktúra kiépített. Ez a szegregátum
viszonylag perifériális elhelyezkedésű a városon belül, de nem elszigetelt. A terület
elérhetősége nem kedvezőtlenebb, mint közvetlen környezetéé.
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Dankó szegregátum lakások
A Dankó szegregátumban a Kossuth Lajos úttól befelé haladva egyre romló az épületek
állapota és az utcában élők életnívója, életminősége ezzel összefüggésben is látványosan
romló.

Dankó szegregátum lakások
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Dankó utca 1. sz. (Önkormányzati bérlakás)
A területen egy önkormányzati bérlakás található.
A bérlemény egyszobás, komfort nélküli, csak a folyóvíz van bekötve. A bérleményben
kályhával lehet fűteni, nincs sem gázkonvektor, sem központi fűtés. Az Önkormányzat által
végzett rendszeres karbantartási munkáknak köszönhetően az épület jó szerkezeti állapotban
van, lakhatása megfelelő.
Az utcában található többi lakásról már ugyan ez nem mondható el. Vannak lakások,
amelyeken az elhanyagoltság következtében szinte minden egészségre káros probléma
jelentkezik: vizesedés, penészedés. Az épületekhez tartozó telkek elhanyagoltak, teljesen
lelakottak, kertjeik megműveletlenek.
Az önkormányzat minden évben szervez tisztasági programot, különböző eszközökkel és
anyagokkal támogatva az itt lakókat. Ezek a programok azonban nem minden esetben érik el
céljukat.
Szociálpolitika
A szegregátumban a lakásfenntartási támogatásokban részesülők száma 18, aktív korúak
támogatásában 13 fő részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt család és együttesen
47 fő gyermek kap.
A terület a város kapujaként funkcionál, valamint Jászberény felől a városba érkező
vendégek, turisták, üzleti partnerek, befektetők a legrövidebb úton ezen a területen érhetik el a
városközpontot, és az üdülőövezet is. A terület teljes integrációja a városkép javításának
alappillére.
A városfejlesztési programokban kiemelten a Dankó szegregátumot érintő fejlesztések:
2000-ben a Dankó-Kossuth utcai felhagyott agyagbánya terület rehabilitációja valósult meg
53 millió Forintos összköltséggel, melynek eredményeként a káros, veszélyes környezet
rehabilitációja valósult meg.
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2.4.2.3. Temesvár szegregátum
A Temesvár szegregátum a városközpontban fekszik, a Városközpont városrészben. Az
alacsony státuszú lakosság koncentrációja ezen a területen spontán alakult ki. Elsősorban
azért, mert itt találhatóak a város legöregebb, erősen leromlott állapotú lakásai.
Mindezen okok miatt az itt megüresedő lakásokra szinte kizárólag az alacsony státuszú
családok jelentkeznek vevőként, mely a szegregátumban meglévő problémák mélyülését
eredményezi.

Temesvár szegregátum, Huszár utca
Lakónépesség száma 2001-ben 323 fő volt, 2009-ben már 373 fő alkotta a szegregátumot,
mely kismértékű növekedést mutat (15 %). A korcsoportok megoszlása a szegregátumban 014 évesek 30 %, 15-59 évesek 55,4 % és 60 év fölöttiek aránya 14,6 %. Felsőfokú
végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség arányában 3,13 %. Rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 73,1 %.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 24,9%, foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 60,2 %. Az állandó népesség száma 324 fő volt a népszámláskor. A
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 67,6 %,
mely meghaladja a városi átlagot (34,7).
Összesen 97 lakás volt a területen 2001-ben, ebből az alacsony komfortfokozatúak aránya
47,4 %.
Lakáspolitika
A lakások építési évüket tekintve az 1900-as évek elejéig nyúlnak vissza ezen a területen. A
területen nincs önkormányzati tulajdonú bérlakás.
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Az utak pormentesítettek és minden kommunális infrastruktúra kiépített. Ez a szegregátum
központi elhelyezkedésű a városon belül. A terület elérhetősége nem kedvezőtlenebb, mint
közvetlen környezetéé.
A területen található lakások az előző két szegregátummal szemben magasabb
komfortfokozatúak, és állaguk is megfelelőbb. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya
jelenleg 40%-ra csökkent.
Az önkormányzat minden évben szervez tisztasági programot, különböző eszközökkel és
anyagokkal támogatva az itt lakókat.
A városi intézmények, szolgáltatások könnyen elérhetőek a szegregátumokban élőknek, a
területen található a piac.
A lakások többsége elhanyagolt, nemcsak a közüzemi szolgáltatások tekintetében, de a házak
és környezetük gondozottsága tekintetében is. Vannak lakások, amelyeken szinte minden
egészségre káros probléma jelentkezik: vizesedés, penészedés. Az épületekhez tartozó telkek
elhanyagoltak, teljesen lelakottak, kertjeik megműveletlenek. A lakások külső, belső felújítása
szükséges.
A területen nincs önkormányzati bérlakás.

Temesvár szegregátum, Temesvári utca
Szociálpolitika
A hetvenes évek elején kezdődött meg az alacsony státuszú lakosság beköltözése a
városközponti részen található területre. Az ide költöző családok az üresen maradt, régi
építésű lakásokat vásárolták meg. Így alakultak ki a mai viszonyok, melyre jellemző, hogy a

158

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017
kisszámú idős és a nagyszámú alacsony státuszú lakosság mellett az átlagos életminőségű és
körülmények között élő lakosság alig található meg.
Az itt élő családok többsége szegényes körülmények között él, a szülők jelentős része
munkanélküli és a gyermekek után járó szociális juttatások képezik a család jövedelmét. A
szegregátum területén az LFT-t 33 fő, aktív korúak támogatását 13 fő veszi igénybe, míg
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 39 gyermek kap.
Korösszetételt tekintve a településen lévő négy szegregált terület közül ezen a területen a
legkisebb a gyermekek aránya (30%), ugyanakkor az idősek (60 évesek és annál idősebbek)
aránya ezen a területen a legnagyobb (14,6%). Ez meghatározza a területen szükséges
szociális és egészségügyi ellátórendszer jellegét. A területen megoldott az orvosi ügyeleti,
védőnői és egyéb, idősek ellátását szolgáló ellátás.
A Temesvár szegregátumot kiemelten érintő fejlesztések
2002-ben közel 3 milliárd Forintos szennyvíz beruházás révén a város teljes
szennyvízelvezető hálózata kiépült, mely a szegregátumokban élők életminőségét is javította.
2005-ben a szegregátum határvonalán húzódó Damjanich út és Gyöngyvirág utca
útburkolatának felújítása valósult meg 28.872.979 Forint összeggel.
2007-2008-ban a Damjanich út és Gyöngyvirág utca járdafelújítása (Damjanich út mindkét
oldalán), a Damjanich úton kerékpárút építése valósult meg 60.000.000 Forint beruházási
összeggel.
Közvilágítás korszerűsítése valósult meg 2009-ben az ÉMÁSZ kivitelezésével, mellyel
energiatakarékos, jobb teljesítményű világítótestek kerültek kihelyezésre a szegregátumban.
A szegregátum határvonalán lévő Petőfi Sándor úton 2009-ben kerékpárút épült 85.859.000
Forint költséggel.

2.4.2.4. Futrinka szegregátum
A 4. Futrinka szegregátum a Városközpontban fekszik, a Városközpont városrészben.
Lakónépesség száma 2001-ben 355 fő volt, 2009-ben már 338 fő alkotta a szegregátumot,
amely kismértékű csökkenést mutat (5 %). A korcsoportok megoszlása a szegregátumban
0-14 évesek 35,8 %, 15-59 évesek 51,6 % és 60 év fölöttiek aránya 12,7 %. Felsőfokú
végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség arányában 1,7 %. Rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 73,2 %.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 25,4 %, foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 66,1 %. Az állandó népesség száma 356 fő volt a népszámláskor.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
73,8 %, mely meghaladja a városi átlagot (34,7), ezen belül azok aránya, akik nem
rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel 61,8 % volt 2001-ben.
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Lakáspolitika
Összesen 115 lakás volt a területen 2001-ben, ebből az alacsony komfortfokozatúak aránya
44,4 %, mely a legkedvezőbb a szegregátumok között.
A lakások ezen a területen az építési évüket tekintve az 1900-as évek elejéig nyúlnak vissza.
A területen nincs önkormányzati tulajdonú bérlakás.
Az utak pormentesítettek és minden kommunális infrastruktúra kiépített. Ez a szegregátum
központi elhelyezkedésű a városon belül. A terület elérhetősége nem kedvezőtlenebb, mint
közvetlen környezetéé.
A területen található lakások az 1. Ilona -2. Dankó szegregátummal szemben magasabb
komfortfokozatúak, és állaguk is megfelelőbb. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya
jelenleg 40%-ra csökkent.

Futrinka szegregátum, Munkás utca
Az önkormányzat minden évben szervez tisztasági programot, különböző eszközökkel és
anyagokkal támogatva az itt lakókat.
Szociálpolitika
Az alacsony státuszú lakosság koncentrált megjelenése a 70-es években alakult ki, amikor a
kis telekméretű, régi építésű ingatlanokra részükről igény merült fel és megvásárlásukat az
állam támogatta. A folyamat napjainkban is zajlik, a területen megüresedő régi építésű
lakásokat kizárólag az alacsony státuszú lakosság vásárolja meg.
Az igényesebb lakosok szinte nem is próbálkozik ezen a területen lakásvásárlással, mely
tendencia a szegregációs helyzet elmélyülését erősíti.
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Futrinka szegregátum, Jászkun utca
A szegregátumban a lakásfenntartási támogatásokban részesülők száma 49, aktív korúak
támogatásában 12 fő részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt együttesen 93
gyermek után vesznek igénybe.
Tekintettel arra, hogy a terület a városközpontban helyezkedik el, minden köz- és
kereskedelmi funkció könnyen elérhető.
A terület fontossága a városközponti elhelyezkedésében funkcionál, a terület teljes
integrációja a városkép javításának alappillére.
Az alacsony státuszú lakosság koncentrációja ezeken a területeken úgy oldható, hogy az utcák
teljes körű rekonstrukciója megtörténik – a stratégiában jelzett rekonstrukciós és építési
program ütemezésének megfelelően. Ezáltal a nem roma rászoruló családok számára is jóval
vonzóbbá válik terület és a megüresedett lakásokra ők is nagyobb gyakorisággal jelentkeznek
vevőként. Ezzel megindulhat a spontán integrálódás, a jelenleg jellemző koncentrálódás
oldódása. A cél a szegregáció szintjének csökkentése magasabb státuszú lakosok területre
vonzásával, lakhatási integrációs programok, tervek végrehajtásával. A szegregáció valódi
oldását jelenti a magasabb társadalmi státuszú családok területre költözése, a területen élők
társadalmi státuszának emelése és az alacsony státuszú népességnek a területről az integrált
környezetbe mobilizálása.
A terület specifikuma a telkek különleges elhelyezkedése, a kétbeltelkes település a 19.
században alakult ki, az országban ez a településszerkezet Jászapátin, és Hajdúböszörményen
maradt fent. Ezért kiemelten fontos a településrész bemutathatóvá tétele.
A Futrinka szegregátumot kiemelten érintő fejlesztések
2002-ben közel 3 milliárd Forintos szennyvíz beruházás révén a város teljes
szennyvízelvezető hálózata kiépült, mely a szegregátumokban élők életminőségét is javította.
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A szegregátum területén egy funkció nélküli önkormányzati épület felújításával a „Humán
fejlesztő és foglalkoztató központ” az Aradi utca 1. szám alatt, melynek költsége 85.000.000
Ft volt. Az intézmény városképi jelentősége mellett funkcióját tekintve komoly szerepet tölt
be a területen, hiszen a család és gyermektámogató szolgálat, valamint rehabilitációs
foglalkoztató vállalkozás működik az épületben, illetve ad otthont közösségi
rendezvényeknek, képzéseknek.
Közvilágítás korszerűsítése valósult meg 2009-ben az ÉMÁSZ kivitelezésével, mellyel
energiatakarékos, jobb teljesítményű világítótestek kerültek kihelyezésre a szegregátumban.
A szegregátum határvonalán lévő Petőfi Sándor úton 2009-ben kerékpárút épült 85.859.000
Forint költséggel.
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3. Stratégia
3.1. A város Jövőképe
Jászapáti Város hosszú távú jövőképe a múlt értékeire támaszkodva fenntarthatóbb,
biztonságosabb, kényelmesebb és esztétikusabb várossá fejlődik a város hatékonyabb
üzemeltetésének és a város vonzerejének fokozása érdekében mind a városlakók, turisták
mind a potenciális betelepülő intézmények és vállalkozások számára, mellyel a Jászság
gazdasági, és turisztikai mikro térségi központjává válik.
A város társadalmi élete legfontosabb tématerületeinek jövőképét a 2025-re elérendő
kívánatos állapotait jelölik az alábbiak szerint.
Gazdasági jövőkép
 A mezőgazdasági termelők piaci stabilitása növekszik, a fenntartható életmód a
biztonságos magyar élelmiszer gyártásával biztosítottá válik a térségben és kiváló
adottságokkal rendelkező termőtalaj hasznosításra kerül.
 A turisztikai potenciál megerősödésével a turisztikában foglalkoztatottak száma
növekszik.
 Az Ipari Park kihasználtsága olyan termelő vállalkozásokkal növekszik, akik az
alacsonyabb képzettségű helyi lakosokat foglalkoztatják, így a munkanélküliség
csökken.
Demográfiai jövőkép
 A lakosok száma, ezen belül az aktív korúak aránya növekszik az élhető városi, és a
nyújtott szolgáltatásoknak köszönhetően.
 Az elvándorlások száma csökken, a fiatalok a munkahelyteremtéseknek és a megfelelő
környezetnek köszönhetően szülőhelyükön telepednek le.
 A szegregátumok a fejlesztéseknek, és rehabilitációknak köszönhetően
beintegrálódnak a városi szövetbe.
Kulturális jövőkép
 A tradíciók és hagyományőrzések központjaként a civil szervezetekkel összefogva
erősödik a Jász identitástudat, melynek köszönhetően a Jászság lakosainak
elvándorlása lecsökken.
Elérhetőség, Közlekedés
 A környező településekkel való összekötő utak rendezettségének köszönhetően a város
szolgáltatásait használó környékbeli lakosok elégedettsége nő, javul a települések
közti együttműködés.
 A környezettudatos életmód érdekében a város főútvonalain kerékpárutak segítik a
lakosság biztonságos közlekedését.
 Jászapátin minden belterületi út szilárd burkolatú.
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Célértékek
Tekintettel arra, hogy a fent bemutatott tematikus jövőképek külön-külön csekély hatást
fejtenek ki, mivel mozgatóerejük az integráltságban van, így az elérendő célértékek a fentiek
együttes hatásaként értelmezendőek, és elvárandóak:
 a feldolgozott mezőgazdasági termékek száma megkétszereződik
 a vendégéjszakák száma 50%-kal növekszik
 turizmusból származó árbevétel 40%-kal növekszik
 foglalkoztatottak száma 20%-kal növekszik
 állandó lakosok száma eléri a 10.000 főt
 szegregátumokban élők száma 40 %-kal csökken
 elvándorlások száma 30%-kal csökken
 Jászapáti-Jászszentandrást összekötő útvonal felújítása
 31-es főút felújításra, a körfogalom megépítésre kerül
 a hagyományőrző programokon való résztvevők száma kétszeresére nő
 kerékpárutak hosszának megkétszereződése

.
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3.2. A jövőbeni fejlesztési irányok meghatározása
Jászapáti város hagyományokban, értékekben bővelkedő gazdasági-kulturális és táji
örökség által kínált lehetőségeket kihasználó és megőrző, valamint a település
vállalkozásainak fenntartható fejlődését elősegítő, a lakosok számára minőségi
élhetőséget, az idelátogató vendégeknek pedig magas turisztikai színvonalat biztosító
vonzó település.
Az identitástudatot
erősítő hagyományőrző
közösség formáló
programok és színterek
Jászapáti központosítása
a lakosságmegtartás és a
térségi összetartozás
érdekében.

Városközpont
A
funkciójának
erősítésével és új
funkciók
kialakításával vonzó
és
funkciógazdag
városi
és
mikrotérségközponti
centrum kialakítása.

A turisztikai
potenciálok
koncentráltabb
erősítése,
hatékonyabb
kihasználása.

Kisjárás
Új és
hagyományos
lakóterületein
biztosítson magas
életminőséget
lakosai számára

A helyi mezőgazdasági
termelők piaci
részesedése növekszik, a
tradicionális szakmák, és,
mesterségek megélhetést
biztosítanak.

Szögvég
Jó térségi
megközelíthetőséggel
rendelkező
mikrotérségi oktatási
bázis kialakításának
folytatása és a
városrészben lévő
Ipari Park
adottságainak javítása
a betelepülő ipari
vállalkozások
számának növelése
érdekében.

Magas minőségű
szolgáltatások és
korszerű infrastruktúra a
betelepülő családok,
vállalkozások számára.

Alvég
A szezonalitást
csökkentő turisztikai
szolgáltatások és
programok fejlesztése
révén erősödik a
vonzerő, és növekszik
a rekreációs,
szabadidős, és üzleti
turizmusból való piaci
részesedés.

Tabán
Az elhagyott
területek
rehabilitációjával
megfelelő
lakóterület
kialakítása,
mellyel
hagyományos
lakóterületein
biztosítja a magas
életminőséget
lakosai számára

Gazdaságélénkítés,
befektetés
ösztönzés az
ipari gazdasági
szektorban

Felvég
Hagyományos
lakóterületein
biztosítsa a magas
életminőséget
lakosai
számára,
miközben
a
szegregátumok
felzárkóznak.
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a 10/2010.(II.11.) számú határozattal a dokumentumot elfogadta
3.2.2. Átfogó cél
Jászapáti város hagyományokban, értékekben bővelkedő gazdasági-kulturális és táji örökség
által kínált lehetőségeket kihasználó és megőrző, valamint a település vállalkozásainak
fenntartható fejlődését elősegítő, a lakosok számára minőségi élhetőséget, az idelátogató
vendégeknek pedig magas turisztikai színvonalat biztosító vonzó település.

3.2.3.Tematikus célok 8 évre
Jászapáti Város tematikus céljai az átfogó cél és a jövőkép elérését szolgálják, így fontos
kihangsúlyozni, hogy a lenti célok együttes hatása, integráltsága szükséges a jövőkép
eléréséhez, így a tematikus célok száma csupán sorszámot, és nem prioritást jelölnek. A fenti
jövőkép eléréshez szükséges legfontosabb tevékenységek: gazdaság-élénkítés, ipari-szektor
fejlesztés, melyek munkalehetőséget teremtenek a lakosok számár (legfőbb problémaként
megjelölve a problémafában) a helyi mezőgazdaság, tradicionális szakmák, és mesterségek
termékek értékesítési feltételeinek javítása, mellyel gazdasági, és társadalmi beavatkozást is
végzünk. Szükséges a turisztikai potenciálok hatékonyabb kihasználása, egyrészt a
foglalkoztatás növekedése, másrészt a szolgáltatásfejlesztés, harmadrészt pedig a városarculat
pozitív javulása miatt, magas minőségű szolgáltatások és korszerű infrastruktúra kialakítása a
betelepülő családok, vállalkozások számára.
TC1 Gazdaság-élénkítés, befektetés ösztönzés az ipari gazdasági szektorban
A város célja az Ipari Parkba betelepülő ipari termelő vállalkozások számának növekedése
egyrészt a városban található alacsony iskolai képzettségű lakosok elhelyezkedése, másrészt
saját, fejlesztésekre fordítható bevételének növelése miatt. A város saját fejlesztései csak a
vállalkozók számára vonzó környezet kialakítását célozhatja, a konkrét gazdasági fellendülést
a vállalkozásoknak szükséges elérniük.
TC2 A turisztikai potenciálok koncentráltabb erősítése, hatékonyabb kihasználása
A turisztikai potenciálok koncentráltabb megerősítése, összefonása a cél, mely a saját
üzemeltetésű Termál Fürdő, szállásadók, és a programok közti koordináció erősítését jelenti.
Szükséges az egymásra integráltan épülés a turisták és látogatók teljes körű kiszolgálása
érdekében, valamint lehetővé kell tenni a magas értékkel bíró hagyományok megjelenítését.
TC3 A helyi mezőgazdasági termelők piaci részesedése növekszik, a tradicionális
szakmák és mesterségek megélhetést biztosítanak
Ezen tematikus céllal nemcsak a mezőgazdásági termelők, mint vállalkozók fennmaradásának
segítése a cél, hanem a Jász hagyományokon alapuló tradicionális szakmák, és mesterségek
megélhetését és fennmaradását biztosító gazdasági tevékenységeket is magában foglalja.
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TC4 Magas minőségű szolgáltatások és korszerű infrastruktúra a betelepülő családok,
vállalkozások számára
Jászapáti Város tematikus célja mindazon szolgáltatások elérhetővé tétele, melyek az élhető
város fogalmába beletartoznak. Ez alatt értjük a közszolgáltatásokat és a kereskedelmi
szolgáltatásokat, valamint a tematika szerint ide sorolható a lakossági elégedettséghez tartozó
infrastruktúra fejlődését, a térségi elérhetőség javítását, tehát azon szolgáltatásokat, melyeket
helyben nem tud elérni a lakos vagy a vállalkozás, azt a leghatékonyabb és időben elérhetővé
váljon számára.
TC5 Az identitástudatot erősítő hagyományőrző közösség formáló programok és
színterek Jászapáti központosítása a lakosságmegtartás és a térségi összetartás
érdekében
A méltán büszke Jász identitás tudat Jászapáti központúvá tétele, tekintettel arra, hogy a
városi szintű helyzetelemzés részben bemutatott hagyományőrző programok, és rendezvények
a Jászságban egyedül Jászapáti településen valósulnak meg ilyen mértékű a gyakorisággal, és
civil partnerekkel történő összefogással, melyek segítik a szegregátumokban élő felzárkózását
is.

3.2.4. Fejlesztési célok a városrészekre
3.2.4.1. Városközpont városrész
Határok: Attila utca páratlan oldala, Honvéd utca páros oldala, Vágó Pál utca 7-ig páratlan
oldal, Csajági utca páratlan oldala, Alkotmány utca páratlan oldala, Utasi utca páratlan oldala,
Orgona utca páros oldala, Borbás utca páratlan oldala
Cél: A funkciójának erősítésével és új funkciók kialakításával vonzó és funkciógazdag városi
és mikrotérségközponti centrum kialakítása.
Cél, hogy Jászapáti városközpontja megőrizze hagyományos városszerkezetét, az
értékmegőrzés funkcióbővítéssel és modernizációval párosuljon.
Cél egy olyan mezőgazdasági központ, mely az értékesítési lehetőségeinek bővítésével
erősíteni tudja mezőgazdasági és a helyi termékeket előállító gazdák piaci pozícióját.
Cél egy dinamikus kisváros funkcionális központjának kialakítása mellett egy
mikrotérségközponthoz mért városközpont létrehozása, ahol a gazdasági és társadalmi
dinamika külsőségeken túl tartalomban is megnyilvánul (növekvő kulturális szerep, több és
megújuló kereskedelmi szolgáltató (pl. CBA Centrum Stop ABC)).
Cél, hogy a városközpontban található középületek eredeti funkciójukat megújult külsővel
lássák el és új funkciók integrálódjanak a megszokott környezetbe pl. felújított Pártok Háza,
régi orvosi rendelő.
Cél a turisztikai vonzerők erősítése megfelelő műemlékvédelmi felújításokkal, és vonzó
kulturális programokkal.
Cél a központ közlekedési rendszerének újragondolása, különös tekintettel a 31es
főközlekedési úton kiépítendő körforgalom figyelembe vételével.
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A városközpont legyen a látogatók számára komfortos, azaz tájékozódásukat, általános
komfortérzetüket biztosítsa a város (tájékozató rendszerek stb.)
Cél a vállalkozói befektetés-ösztönzés, és gazdaságélénkítés a városban hiányzó
szolgáltatások pótlására.
Cél a fejlesztések által a szegregátumok társadalmi mobilizációja, a lakások piaci árának
emelkedésével a szegregátumok növekedésének megakadályozása, közösségi, képzési
programokkal munkaerő-piaci helyzetük javítása, a fejlesztések által teremtett munkahelyeken
elhelyezkedésük.
Célcsoport: A város egész lakossága és a mikrotérség városközpontban szolgáltatásokat
igénybe vevő lakosság és vállalkozások, valamint a városba üzleti vagy turisztikai céllal
érkező látogatók.
Fő fejlesztési vonalhoz való kapcsolódás
A városközpont meghatározott céljai valamennyi fejlesztési célhoz szorosan illeszkednek és
azok területi kvintesszenciáját adják.
Városközpont célértékek
 Mezőgazdasági értékesítők számának növekedése 10%-kal
 Felújított műemlékvédelmi épületek számának növekedése
 Lakossági elégedettség 75%-kal növekszik
 Szolgáltató vállalkozások száma 10%-kal növekszik
 31-es főút és 3228-3227 utaknál körforgalom kialakítása
 Közösségi célú épületek, terek növekedése 2 db-bal
 Rendezvények számának növekedése 10%-kal
 Hagyományőrző programokon való résztvevők száma kétszeresére nő

3.2.4.2. Kisjárás városrész
Határok: Táncsics út 27-től páratlan oldal, István király út 26-tól páros oldal, Attila utca
páros oldala, Honvéd utca páratlan oldala
Cél: Új és hagyományos lakóterületein biztosítson magas életminőséget lakosai számára
Cél, hogy a városrész magas minőségű lakófunkciójú területté váljék, melynek feltétele a
kommunális infrastruktúra és a közterületek minőségének fejlesztése.
Cél a városrész zöldfelületeinek fejlesztése, kisebb területre koncentrálódó rekreációs
„szigetek” továbbfejlesztése (pl. Homokos tó, játszótér).
Cél a városrész fizikai kapcsolatainak javítása a városközponttal
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Célcsoport: elsősorban a városrész lakói, és a betelepülni szándékozó családok
Fő fejlesztési vonalhoz való kapcsolódás:
A városrész céljai elsősorban a magas minőségű szolgáltatások és korszerű infrastruktúra a
betelepülő családok, vállalkozások számára fejlesztési céllal állnak összhangban.
Kisjárási Célértékek
 Bevándorlások számának 10%-os növekedése
 Lakások számának 10%-os növekedése

3.2.4.3. Szögvég városrész
Határok: István király út 27-től páratlan oldala, Széchenyi utca páros oldala, Csajági utca
páros oldala, Vágó Pál utca 22-től páros utca
Cél: Oktatási intézményei révén, jó térségi megközelíthetőséggel rendelkező mikrotérségi
oktatási bázis kialakításának folytatása és a városrészben lévő Ipari Park adottságainak
javítása a betelepülő ipari vállalkozások számának növelése érdekében.
Cél, a mikrotérségi vonzáskörzettel rendelkező oktatási intézmények (középfokú oktatás)
kapcsolatának erősítése a várossal. A város hatáskörébe tartozó fejlesztések végrehajtása.
Cél, hogy a városrészben koncentrálódó fedett sportlétesítmények feladatukat magas
minőségű infrastrukturális és szakmai háttérrel lássák el.
Cél, hogy a szerkezetét meghatározó vasút és a térségi kapcsolatokat biztosító vasútállomás
környéke funkciójában és környezetének minőségében felértékelődjék.
Cél, a városrész kerékpárút hálózatának növelése.
Cél, hogy az Ipari Park továbbfejlesztésével vonzóvá tegyük befektetők számára.
Célcsoport: elsősorban a betelepülő és telephellyel rendelkező vállalkozások, mivel az
oktatásfejlesztéssel nemcsak a tanulók, de a vállalkozások is profitálnak.
Fő fejlesztési vonalhoz való kapcsolódás
A városrész céljai a magas minőségű szolgáltatások és korszerű infrastruktúra a betelepülő
családok, vállalkozások számára és a gazdaság-élénkítés, befektetés ösztönzés az ipari
gazdasági szektorban tematikus fejlesztési célokhoz kapcsolódnak.
Szögvég Célértékek
 Betelepült vállalkozások számának növekedése 10%-kal
 Foglalkoztatottak számának növekedése 20%-kal
 Infrastruktúra kiépítettség (út, közüzemi szolgáltatások) 100%-os lesz az Ipari Parkban
 Közös fejlesztési programok a szakképző intézménnyel: minimum 2 képzés
 Közbiztonság javulása
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3.2.4.4. Alvég városrész
Határok: Széchenyi utca 33-től páratlan oldala, Damjanich út 34-től páros oldala, Utasi utca
páros oldala, Alkotmány utca páros oldala
Cél: A szezonalitást csökkentő turisztikai szolgáltatások és programok fejlesztése révén
erősödik a vonzerő, és növekszik a rekreációs, szabadidős, és üzleti turizmusból való piaci
részesedés.
A városrész fejlesztésének elsődleges célja, hogy tovább fejlődjön a turisztikai potenciált is
jelentő szabadidős, rekreációs, és üzleti turizmust kiszolgáló szolgáltatások minősége és
mennyisége, mellyel a magánszállásadók, kereskedelmi szálláshelyet biztosítok, vendéglátók
és az IFA révén, az önkormányzat is bevételre tesz szert.
Cél, hogy a mezőgazdasági és a tradicionális helyi termékek, és termelési módok bemutatásra
kerüljenek a vendégeknek, mellyel nemcsak turisztikai palettájuk növekszik, de segítik a
mezőgazdászok és hagyományőrzők fennmaradását.
Cél, hogy a meglévő, hasznosítatlan, elhanyagolt természeti területeket rekreációs céllal
megújítsa, és funkcióval lássa el.
Cél, hogy a turisztikai célcsoportok megfelelő kiszolgáláshoz szükséges rendezvénytermeket,
és szabadtéri helyszíneket, sportolási lehetőségeket biztosítsa.
Cél, hogy a városközpontban elért turisztikai vonzerők fejlesztése (műemlékek felújítása,
programok, rendezvények, programok növelése) az Alvég Városrész szállásdíjból származó
árbevételét is növelje (vendégéjszakák számának növekedése).
Célcsoport: Elsődlegesen a városrész turisztikai és rekreációs funkciót igénybevevő látogatók
és vendégek, illetve a városrész lakói, vállalkozásai.
Fő fejlesztési vonalhoz való kapcsolódás
A városrész céljai két fő tematikus céllal áll összhangban. Egyrészt a legnagyobb mértékben
járul hozzá a turisztikai potenciálok koncentráltabb erősítéséhez, hatékonyabb
kihasználásához, másrészt a mezőgazdasági és háztáji termékek bemutatásával, mint
szolgáltatásbővítéssel a helyi mezőgazdasági termelők piaci részesedése növekszik, a
tradicionális szakmák és mesterségek megélhetést biztosítanak.
Alvégi Célértékek
 Az eltöltött vendégéjszakák száma 30%-kal növekszik.
 Turizmusból származó árbevétel 40%-ot növekszik.
 Hagyományőrző programok/rendezvények számának növekedése
bemutatatásra kerültek a kézműves és mezőgazdasági termékek 20%-kal.
 Strandfürdő látogatóinak száma 30%-kal növekszik.
 Strandfürdő látogatóinak száma 10%-kal növekszik a téli szezonban.

melyeken
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3.2.4.5. Tabán városrész
Határok: Damjanich út 37-től páratlan oldala, Kossuth Lajos út 24-től páros oldala, Orgona
utca páratlan oldala, Rózsa utca páros oldala
Cél: Az elhagyott területek rehabilitációjával megfelelő lakóterület kialakítása, mellyel
hagyományos lakóterületein biztosítja a magas életminőséget lakosai számára.
A városrész célja, hasonlóan a többi, zömében lakófunkciójú városrészhez a meglévő
lakókörnyezet minőségi fejlesztése, a kommunális infrastruktúra hálózatának folyamatos és
megfelelő karbantartása mellett az elhagyott területek (pl.: volt hulladéklerakó) felszámolása.
Cél a városrészi szegregátumok szorosabb kontrol alá vétele, fizikai és társadalmi jellegű
beavatkozások végrehajtása leszakadásuk megállítása érdekében.
Cél a területen található bezárt kommunális hulladéklerakó felszámolása.
Cél a városrész fizikai kapcsolatainak javítása a városközponttal (Balassi Bálint utca)
Cél a közösségi terek fejlesztése.
Célcsoport: A városrész lakossága, szegregátumokban élők
Fő fejlesztési vonalhoz való kapcsolódás
A városrész céljai a magas minőségű szolgáltatások és korszerű infrastruktúra a betelepülő
családok, vállalkozások számára tematikus céllal áll összhangban.
Tabáni Célértékek
 Megújult lakások számának 20%-os növekedése
 Felhagyott hulladéklerakó, rekultiválatlan állapotban: 0 db.
 Szegregátumokban élők számának 40%-os csökkenése

3.2.4.6. Felvég városrész
Határok: Kossuth Lajos utca 29-től páratlan oldala, Táncsics út 8-tól páros oldala, Borbás
utca páros oldala
Cél: Hagyományos lakóterületein biztosítsa a magas életminőséget lakosai számára,
miközben a szegregátumokban élők felzárkóznak
A városrész célja, hasonlóan a többi, zömében lakófunkciójú városrészhez a meglévő
lakókörnyezet minőségi fejlesztése, a kommunális infrastruktúra hálózatának folyamatos és
megfelelő karbantartása.
Cél a városrészi szegregátumok szorosabb kontrol alá vétele, fizikai és társadalmi jellegű
beavatkozások végrehajtása leszakadásuk megállítása érdekében.
Cél a városrész kerékpárút hálózatának növelése.
Cél a városrészen található szabadidőközpont és teniszpálya kihasználtságnak növelése,
közösségformáló programok és rendezvények megtartása a területen.
Célcsoport: A városrész lakossága, kiemelten a szegregátumokban élő lakosok.
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Fő fejlesztési vonalhoz való kapcsolódás
A városrész céljai a magas minőségű szolgáltatások és korszerű infrastruktúra a betelepülő
családok, vállalkozások számára tematikus célhoz járul hozzá, valamint a szabadidős terület
kihasználásának növelésével az identitástudatot erősítő hagyományőrző közösség formáló
programok és színterek Jászapáti központosítása a lakosságmegtartás és a térségi
összetartozás érdekében.
Felvég Célértékek
 szegregátumokban élők száma csökken 40%-kal.
 a területen megtartott közösségi programok számának növekedése 20%-kal.
 fejlesztendő közterületek számának növekedése.

172

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017

3.3. Akcióterületek kijelölése
Az akcióterületek kijelölése és elnevezése teljesen megegyezik a Városrészi lehatárolásokkal,
melyek közül a Városközpont, Szögvég és Alvég Akcióterületek kerültek kijelölésre a
városfejlesztés gócpontjaiként, mellyel a város középtávon beavatkozást tervez. A kijelölés
logikája a hagyomány és történelmi adottságok, valamint a város és térség életében betöltött
szerepkörre támaszkodik. Az akcióterületek megvalósulásának sorrendje:
1. Városközpont Akcióterület
2. Szögvég Akcióterület
3. Alvég Akcióterület
Tekintettel a helyzetelemzéssel, és partnerségi egyeztetéssel beazonosított problémákra, a
város célkitűzéseire, jövőképére, tematikus céljaira, és a következőkben bemutatott tervezett
beavatkozásokra, a város a lakosság, vállalkozások, civilek és a környező, érintett
településekre legnagyobb hatással levő, funkciók szerint legösszetettebb, Városközpont
akcióterületet jelölte meg első fejlesztendő területként. Második - a Városközpont
Akcióterülettől szervesen függő- Szögvég Akcióterületen a gazdaságélénkítést, mint
munkahely-teremetéssel járó beavatkozást szeretne elvégezni, képzési programokkal, míg a
harmadik beavatkozást igénylő Akcióterület a- a Városközpont által már közvetetten
beavatkozott- Alvég Akcióterület, ahol a turisztikai kihasználtságot növelő beavatkozásokat
jeleníti meg.
A tervezett beavatkozásoknál a dokumentum integráltságára való tekintettel beépítésre
kerültek a magánszféra tervezett beavatkozásai is, melyek személyes egyeztetések, és a
Partnerségben bemutatott fejezetben részletesen ismertetésre kerülnek.
3.3.1. Városközpont Akcióterület
Határok: Attila utca páratlan oldala, Honvéd utca páros oldala, Vágó Pál utca 7-ig páratlan
oldal, Csajági utca páratlan oldala, Alkotmány utca páratlan oldala, Utasi utca páratlan oldala,
Orgona utca páros oldala, Borbás utca páratlan oldala
A Városközpont Akcióterület kijelölése 100%-ban megegyezik a Városközponti Városrésszel,
melynek logikája a helyzetelemzésben is bemutatott településrész kulturális- közigazgatásiértékesítési- szolgáltatási funkcióközpontúsága.
Az akcióterület fejlesztésének célja, hogy Jászapáti mikro térségi, és városi funkciókat
magába foglaló dinamikus központjaként funkcióiban gazdagodjék, és küllemében újuljon
meg, teljék meg élettel. A funkciójának erősítésével és új funkciók kialakításával vonzó és
funkciógazdag városi és mikrotérségközponti centrum alakuljon ki.
A városközpont akcióterületi része legyen a városlakók találkozási helye, ahol a
közigazgatási, intézményi, kereskedelmi funkciók igénybevétele mellett szívesen töltik
estéjüket, és szabadidejüket. Mindezt a kulturális, és közösségi tevékenységeknek helyt adó
épületek, valamint ápolt zöldfelületek kell, hogy biztosítsák. A városi és térségi lakosok
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mellett az akcióterületi beavatkozás célja, hogy a városközpont a turisták, látogatók számára
is nagyobb vonzerőt biztosítson. Ezzel párhuzamosan a központ mikro térségi, és helyi
lakosságot érintő, ill. turisztikai kiszolgáló elemei /irányító táblák, parkolók/ is készen kell,
hogy álljanak a fejlesztések nyomán megélénkülő forgalomra.
A városközpont a közigazgatási, intézményi /oktatási, kulturális/ kereskedelmi,
vendéglátóipari, és egyházi funkciók koncentrációját jelenti jelentős méretű zöldfelületekkel.
Az akcióterületen végrehajtandó beavatkozások kiterjednek az intézmények, /Polgármesteri
Hivatal, óvoda, általános iskola/ épületeinek homlokzat felújítására, akadálymentesítésére, ill.
az óvoda – József Attila úti épület – a teljes felújításra.
A kulturális intézmény épületei közül beavatkozás szükséges a Könyvtár, Művelődési Ház és
Múzeum épületének esetében.
Jelentősen érinti a közlekedés biztonságát a városközpontban a 31-es út megerősítése kapcsán
kialakítandó körforgalom, ill. a városközpontból kiindulva tervezett újabb kerékpáros út
megépítése.
A vállalkozói szféra jelenlétének erősödése kapcsolódik a városközpont következő
fejlesztéseihez:
- Kossuth Lajos – Damjanich út sarkán megépülő üzletház,
- József Attila – Kossuth Lajos út sarkán lévő épület felújítása, és kereskedelmi
központtá történő átalakítása.
- A piactéren az értékesítő helyek számának bővítése, és területén lévő csarnok
felújítása.
A fejlesztések megvalósítását az önkormányzat elsősorban régiós fejlesztési források
bevonásával kívánja megoldani, ill. a kereskedelmi központok kialakításánál magán
befektetők bevonásával.
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Konkrét tevékenységek, és költségbecslések
Tevékenységek

Kompetencia

Becsült
költség Ftban

A fejlesztés forrása, várható
kezdete

Megtérülő
beruházás
igen/nem

Önkormányzati tervezett beavatkozások
Piaccsarnok
használaton kívüli
részének felújítása,
bővítése
Városi Könyvtár
pincéjének
felújítása,
közösségi klubbá
történő kialakítása,
fűtés
korszerűsítése
Városközponti park
teljes körű
rehabilitációja
Jászapáti Általános
és Művészeti Iskola
Damjanich úti
épületének
homlokzati
felújítása, akadálymentesítése
Jászapáti Általános
és Művészeti Iskola
Velemi Endre úti
épületének
homlokzat
felújítása, akadálymentesítése
Óvodai Intézmény
Fő téri épületének
felújítása
Közcélokat
szolgáló sport, és
szabadidős
sportpálya
felújítása a
Damjanich úton
Tevékenységek

Városi
Önkormányzat

Városi
Önkormányzat

Városi
Önkormányzat

Városi
Önkormányzat

Városi
Önkormányzat

Városi
Önkormányzat

30 millió

Pályázati forrás - az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2011

Igen

35 millió

Pályázati forrás - az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2011

Nem

67 millió

Pályázati forrás - az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2012

Nem

70 millió

Pályázati forrás - az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2012

Nem

40 millió

Pályázati forrás – az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2012

Nem

40 millió

Pályázati forrás – az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2012

Városi
Önkormányzat

20 millió

Pályázati forrás – az
EAOP-2009-5.1.1/D.
Keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2011

Kompetencia

Becsült

A fejlesztés forrása, várható

Nem

Nem

Megtérülő

175

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017
költség Ftban
Óvoda Intézmény
Szivárvány,
Margaréta Óvoda
komplex fejlesztése

Városi
Önkormányzat

219 millió

Járdafelületek
felújítása a
városközpontban

Városi
Önkormányzat

15 millió

Városi
Önkormányzat

40 millió

Légvezetékek
rendezett terepszint
alá helyezése, a
Velemi Endre és
Árvai utcákban
Közbiztonság
javításának
érdekében
térfigyelő
kamerarendszer
fejlesztése a
városközpontban

Kerékpárút építése,
a városközpontból a
Győri útig

Városi
Önkormányzat

Önkormányzat

kezdete
Pályázati forrás,
ÉAOP -2007-4.1.1
Nyertes pályázat , szerződéskötés
alatt,
Terv.kezd: 2010
Pályázati forrás – az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2011
Pályázati forrás – az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. Kezdés: 2011

beruházás
igen/nem

Nem

Nem

Nem

12 millió

Pályázati forrás – az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. Kezdés: 2011

Nem

52 millió

Pályázati forrás – az
EAOP-2009-3.1.4
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2011

Nem

Nem

Zárt csapadékvíz
elvezető rendszer
felújítása a Velemi
és Árvai utcákban.

Városi
Önkormányzat

20 millió

Pályázati forrás – az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2011

Vágó Pál Emlékház
felújítása

Városi
Önkormányzat

30 Millió

Pályázati forrás- LEADER-ben,
önerő fejlesztési hitellel
Tervez. kezdés: 2010.

Nem

3 Millió

Pályázati forrás
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2011

Nem

Becsült
költség Ft-

A fejlesztés forrása, várható
kezdete

Megtérülő
beruházás

Képzési programok
megvalósítása
- a mezőgazdászok
alternatív termelési
technikák
megismerésére
- turisztikai
ismeretek
bővítésére
Tevékenységek

önkormányzat,
civilegyesületek

Kompetencia
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igen/nem

ban
Hagyományőrző és
fenntartható
életmódot ösztönző
programok

önkormányzat,
civil
egyesületekkel

3 Millió

Jász értékek Napja

Önkormányzat,
civil
egyesületekkel

5 Millió Ft

Kompetencia alapú
Oktatás
elterjesztése

önkormányzat

15 Millió Ft

Pályázati forrás
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Pályázati forrás
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.

TÁMOP 3.1.4. Pályázati forrás

Nem

Nem

Nem

Közszféra tervezett beavatkozásai
A Jászapáti Római
Katolikus Templom
homlokzati
felújítása, közvetlen
környezetének
rendezése

A Jászapáti Római
Katolikus Templom
belső felújítása

31-es számú főút
megerősítése, körforgalom
kialakítása
Helyi termékek,
kulturális,
természeti
örökségek
megőrzése
kiadvány és honlap
elkészítése
Gazdanap
Rendezvény
Tevékenységek

Egyház és
Önkormányzat

40 millió

Római
Katolikus
Egyház

2 Millió Ft

Pályázati forrás – az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő fejlesztési
hitellel.
Tervez. kezdés: 2012

LEADER forrás
Terv. kezdés 2011

NIF Zrt biztosít for-rást.
Önkormányzati forrás nem
szükséges
Tervez. kezdés: 2011

Nem

Nem

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

1 milliárd

Civil egyesület

4,5 Millió Ft

Civil Egyesület

2,7 Millió Ft

LEADER forrás
Terv kezd: 2010

Nem

Kompetencia

Becsült
költség Ftban

A fejlesztés forrása, várható
kezdete

Megtérülő
beruházás
igen/nem

LEADER forrás, Terv .kezdet:
2010.

Nem

Nem
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Magánszféra tervezett beavatkozásai
Relax stúdió építése
(konditeremmel)

Vállalkozó

15 Millió Ft

Felhagyott épület
üzletházzá történő
felújítása, bővítése
/Kossuth L. u. 13./
Fotócentrum
Üzletház kialakítása
az Árvai utcában
Üzletház és lakás
kialakítása
a
Kossuth Lajos út 5.
szám alatt

Vállalkozó

150 millió

Vállalkozó

18 Millió

Vállalkozó

30 millió

LEADER forrás, és vállalkozói
önerő
Terv.kezd: 2011
Vállalkozói forrás, és pályázati
forrás ÉAOP 5.1.1 D.
Tervez. kezdés: 2011

Igen

Vállalkozói önerő és LEADER
forrás
Terv. kezdet: 2011
Vállalkozói forrás és LEADER
pályázati forrás
Tervez. kezdés: 2012

Igen

Igen

Igen

A táblázatban megnevezett magánszféra fejlesztések előzetes egyeztetésen és tájékozódáson
alapulnak (bővebben a partnerség fejezetben), nem áll fenn kockázatként a későbbi
vállalkozói érdektelenség. A beavatkozások megtérülésének vizsgálatakor csak a közvetlen
pénzügyi megtérülés került bemutatásra, közvetetten a fejlesztések az elért hatások által
térülnek meg.
Várható hatások, és célértékek:
 Mezőgazdasági értékesítők számának növekedése 10%-kal
 Városi arculatot vonzóbbá tevő, felújított műemlékvédelmi épületek száma: 2
 Városi arculatot vonzóbbá tevő felújított közszolgáltatási épületek száma: 3
 Közösségi célú épületek, terek növekedése 2 db-bal
 Közbiztonság javulása
 Korszerűbb infrastruktúra a légvezetékek, csapadékvíz elvezetők által
 Képzési programok a turisztika és mezőgazdasági szektornak
 Megemelkedő ingatlanárak, melyek megállítják a szegregátumok növekedését
 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése
 Lakossági elégedettség növekszik 75%-kal
 Korszerű közeledési hálózat a 31-es főúton
 Hagyományőrző programokon való résztvevők száma kétszeresére nő
 Szolgáltató vállalkozások száma 10%-kal növekszik
Összesített költségvetés az Akcióterületen:
Önkormányzati
711 Millió Ft
Közszféra
1049,2 Millió Ft
Magánszféra
213 Millió Ft
Összesen
1973,2 Millió Ft

Rendezettek
Rendezettek
Rendezettek
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3.3.2. Szögvég Akcióterület
Határok: István király út 27-től páratlan oldala, Széchenyi utca páros oldala, Csajági utca
páros oldala, Vágó Pál utca 22-től páros oldala.
Az Akcióterület kijelölésének logikája teljes mértékben megegyezik a Szögvég Városrész
kijelölésével, az akcióterület a gazdasági- szakképzési központja, színtere a városnak.
Az akcióterület fejlesztésének célja, hogy a hagyományos lakóterületein biztosítsa a magas
életminőséget lakosai számára, erősödjön mikro térségi oktatási szerepe, az Ipari Park
továbbfejlesztésével szaporodjanak a vállalkozók a területen.
A városrész lakosságának igényeit figyelembe véve fontos, a közlekedés biztonságának a
növelése. Ennek érdekében a 31-es főközlekedési út felújításával párhuzamosan a Temető út
sarkától a TÉBA tüzépig meglévő kerékpár utat fel kell újítani, illetve ki kell építeni a Gólya
dűlőig. A kerékpárút hálózat tovább fejlesztésének egyik iránya a gimnázium sarkától –István
király út-Vasút út találkozása- a vasútállomásig terjedő szakasz.
A területen található tavat – Kishomokos – rekultiválni kell,- és alkalmassá kell tenni
horgászásra, környezetében pedig parkot kell kialakítani.
A városrészben koncentrálódik a térség középfokú oktatási intézményi hálózata. Tovább kell
fejleszteni az épületeit – új tornaterem építése -, új autóbusz öblözetet kell kialakítani a 31-es
főközlekedési út mellett.
A városrész közbiztonságának növelése érdekében, további térfigyelő kamerákat kell
telepíteni.
A városrészben található a település szinte teljes ipara, amely nem csak az Ipari Parkban,
hanem a Temető úton, a Vasút út – Szabadság út találkozásánál található.
Az Ipari Park területén a befektetőkkel közösen tovább kell fejleszteni az infrastruktúrát.
Növelni kell a vízhálózat kapacitását, a belső utakat ki kel alakítani és burkolattal kell ellátni.
A fejlesztések megvalósítását az önkormányzat elsősorban régiós fejlesztési források
bevonásával illetve befektetők közreműködésével kívánja megoldani.
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Tervezett beavatkozások az akcióterületen:
Tevékenységek

Kompetencia

Becsült
költség
forintban

A fejlesztés forrása, várható
kezdete

Jövedelem termelő
Igen/nem

Önkormányzat tervezett beavatkozásai
Kerékpár út
felújítása illetve
kiépítése a Gólya
dűlőig.
Kishomokos-tó
rekultiválása.
Tornaterem építése
középfokú oktatási
intézménynek
Autóbusz öblözet
kialakítása eső
beállóval.
Térfigyelő kamerák
telepítése a
közbiztonság
javítása érdekében
Infrastruktúra tovább
fejlesztése –
vízhálózat
kapacitásának
növelése, belső utak
burkolása – az Ipari
Parkban.
Jász-NagykunSzolnok megyei
Mészáros Lőrinc
Gimnáziummal
közös oktatási
program kidolgozása
Ravatalozó felújítása

Ipartelepítés/
Bércsarnok építés az
Ipari Parkban
Autómosó mellé
vendéglátóegység
építése
Telephelyfejlesztés
az Ipari Parkban –Új

20 millió

Pályázati forrás, az önerő
pedig fejlesztési hitellel
Tervez. kezdés: 2011

Nem

Önkormányzat

32 millió

Pályázati forrás, az önerő
pedig fejlesztési hitellel
Tervez. kezdés: 2012

Nem

Megyei
Önkormányzat

100 Millió

Saját forrás
Terv. befejezés: 2010

Nem

Önkormányzat

Önkormányzat

5 millió

Önkormányzat

6 millió

Pályázati forrás, az önerő
pedig fejlesztési hitellel
Tervez. kezdés: 2011
Pályázati forrás – az
EAOP-2009-5.1.1/D.
keretén belül-, önerő
fejlesztési hitellel.
Tervez. kezdés: 2011

Önkormányzat a
befektetőkkel.

42 millió

Pályázati forrás, az önerő
pedig fejlesztési hitellel és a
befektetőkkel.
Tervez. kezdés: 2011

Önkormányzat a
Jász-NagykunSzolnok Megyei
Önkormányzattal

20 Millió
Ft

Pályázati forrás
Tervez.kezdés: 2012

Önerő
60 Millió
Tervezet kezdés: 2012
Ft
Magánszféra beruházásai
Vállalkozó
Ipartelepítés pályázati
200 Millió
/önkormányzati
konstrukcióban ÉAOP-1.1.1E
Ft
konzorciummal
Tervezet kezdés: 2012
Önerőből és pályázati
20 Millió
Vállalkozó
forrásból (GOP 2.1.1.B)
Ft
Tervezett kezdés: 2013
Vállalkozó
98 Millió
Telephelyfejlesztés ÉAOP
Ft
1.1.1.D nyertes pályázat
Önkormányzat

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
Igen
Igen
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műanyag feldolgozó
csarnok építése

2010

A táblázatban megnevezett magánszféra fejlesztések előzetes egyeztetésen és tájékozódáson
alapulnak (bővebben a partnerség fejezetben), nem áll fenn kockázatként a későbbi
vállalkozói érdektelenség. A beavatkozások megtérülésének vizsgálatakor csak a közvetlen
pénzügyi megtérülés került bemutatásra, közvetetten a fejlesztések az elért hatások által
térülnek meg.
Várható hatások, és célértékek:
 Betelepült vállalkozások számának növekedése 10%-kal
 Foglalkoztatottak számának növekedése 20%-kal
 Infrastruktúra kiépítettség (út, közüzemi szolgáltatások): 100%-os lesz az Ipari
Parkban
 Közös fejlesztési programok a képzési intézménnyel: minimum 2 képzés
 Közbiztonság javulása
 Rehabilitált területek számának növekedése
Összesített költségvetés
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Önkormányzati
Közszféra
Magánszféra
Összesen

Tervezett beavatkozások
ráfordítások
285 Millió Ft
0 Millió Ft
318 Millió Ft
603 Millió Ft

Tulajdonviszonyok
Rendezettek
Rendezettek
Rendezettek
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3.3.3. Alvég Akcióterület
Határok: Széchenyi utca 33-től páratlan oldala, Damjanich út 34-től páros oldala, Utasi utca
páros oldala, Alkotmány utca páros oldala
Az Alvég Akcióterület kijelölése teljes mértékben megegyezik az Alvég Városrésszel, mely a
mikro térség - a helyzetelemzésben bemutatott adottságok miatt - turisztikai központja.
Az akcióterület fejlesztésének célja a szezonalitást csökkentő turisztikai szolgáltatások és
programok fejlesztése révén erősödik a vonzerő, és növekszik a rekreációs, szabadidős, és
üzleti turizmusból való piaci részesedés, továbbá, hogy hagyományos lakóterületein biztosítsa
a magas életminőséget lakosai számára.
Az akcióterület céljainak megvalósítása érdekében kiemelten fontos a strandfürdő, a kemping
a sportpálya és a Panna-tó területének kiemelt fejlesztése és olyan szolgáltatások,
rendezvények szervezése, melyek a szezonalitást csökkentik.
A sportpálya területén folytatni szükséges a megkezdett fejlesztéseket /lelátó építés, műfüves
pálya készítés/ melynek keretén belül meg kell újítani az öltöző épületét, a füves labdarúgó
pályákat és a területet körbezáró kerítést.
A strand területén fontos a nagymedence vízforgatóval történő ellátása, és újbóli beüzemelése,
a gyógyfürdő kialakításához szükséges fejlesztések elvégzése.
A kemping területén újabb faházak telepítése szükséges, ill. a recepciós épület felújítása,
korszerűsítése is fontos.
Nem csak a városba látogató turisták, hanem az egész város lakossága számára fontosa a
Panna- tó és környezetének rekreációs megújítása. A tó közkedvelt, különösen nyáron, több
száz ember tölti itt szabadidejét. Fontos, hogy a területen rendelkezésre álljon az a
minimálisan szükséges alap infrastruktúra, amely az itt töltött időt kényelmessé teszi és
mentesíti a területet az elszennyeződéstől.
A városrész lakosságának igényeit, és közlekedés biztonságot figyelembe véve fontos, hogy a
Hunyadi – Petőfi utak sarkán gyalogátkelőhely épüljön, amely összeköti az ellentétes oldalak
gyalogjárdáját. Fel kell újítani a Petőfi Sándor úti járdát teljes hosszában.
A városrészben lévő csapadékvíz elvezető rendszereket burkolttá kell tenni, ill. a
Gyöngyvirág utcában lévőt zárttá.
A fejlesztések megvalósítását az önkormányzat elsősorban régiós fejlesztési források
bevonásával kívánja megoldani, ill. a turisztikai fejlesztések esetében magán befektetők
bevonásával.
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Konkrét tevékenységek, költségbecslés
Tevékenységek

Kompetencia

Becsült
költség
forintban

A fejlesztés forrása, várható
kezdete

Megtérülő
Igen
/
nem

Önkormányzat tervezett beavatkozásai
Panna-tó és
környezetének
rekreációja
Sportpálya felújítása
/öltöző épület, füves
pálya, kerítés /
Csapadékvíz elvezető
rendszer burkolttá, ill.
zárttá tétele
Petőfi Sándor úti járda
felújítása
Turisztikai képzések
magánszállásadók
részére
Mezőgazdasági és
helyi hagyományőrző
termékek termelését,
előállítását bemutató
programok

Befektető

Befektetői forrás
Tervez. kezdés: 2012

40 millió Ft

Pályázati forrás, az önerő
Önkormányzat 120 millió Ft
pedig fejlesztési hitellel
Tervez. kezdés: 2011
Pályázati forrás, az önerő
22,5 millió
Önkormányzat
pedig fejlesztési hitellel
Ft
Tervez. kezdés: 2011
Pályázati forrás, az önerő
Önkormányzat
18 millió Ft
pedig fejlesztési hitellel
Tervez. kezdés: 2010
Közszféra tervezett beavatkozásai

Nem

Nem

Nem

Nem

Civil

2 millió Ft

Önerő/Pályázati forrással

Nem

Civil

4 millió Ft

Önerő/Pályázati forrás

Nem

Magánszféra tervezett beavatkozásai
A Strandfürdő nagymedencéjének vízforgatóval történő
ellátása

Az üzemeltető,
Városüzemeltet
ő Kft.

Új faházak építése a
kemping területén.

Az üzemeltető,
Városüzemeltet
ő Kft.

20 millió Ft

Vállalkozó

40 millió Ft

Vállalkozó

1.340 millió
Ft

Befektető forrás/pályázati
forrással kiegészítve
Tervezett kezdés: 2013

Igen

Magánszemélyek

5X10=50
millió Ft

Önerő, és pályázati forrás
(UMVP IV)

Igen

Étterem a Panna
kútjához
Apáti Gyógyvíz
értékeire alapozott
Gyógy- és Turisztikai
Fejlesztése
5 db minimum 4
férőhelyes magánszálláshely kialakítása
3-4 napraforgós
szálláslehetőségekkel

75 millió Ft

Üzemeltetői forrásból valósul
meg
2010-ben.
Üzemeltetői forrásból valósul
meg
2012-ben.
Vállalkozó önerő ás pályázati
forrás

Igen

Igen
Igen

A táblázatban megnevezett magánszféra fejlesztések előzetes egyeztetésen és tájékozódáson
alapulnak (bővebben a partnerség fejezetben), nem áll fenn kockázatként a későbbi
vállalkozói érdektelenség. A beavatkozások megtérülésének vizsgálatakor csak a közvetlen
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pénzügyi megtérülés került bemutatásra, közvetetten a fejlesztések az elért hatások által
térülnek meg.
Várható hatások, és célértékek:
 Az eltöltött vendégéjszakák száma 30%-kal növekszik
 A turizmusból származó árbevétel 40%-ot növekszik
 A hagyományőrző programok/rendezvények számának növekedése –melyeken
bemutatatásra kerültek a kézműves és mezőgazdasági termékek -20%-kal
 Strandfürdő látogatóinak száma 30%-kal növekszik
 Strandfürdő látogatóinak száma 10%-kal növekszik a téli szezonban
Teljes költségvetés

Önkormányzati
Közszféra
Magánszféra
Összesen

Tervezett beavatkozások
ráfordítások
200,5 Millió Ft
6 Millió Ft
1485 Millió Ft
1691,5 Millió Ft

Tulajdonviszonyok
Rendezettek
Rendezettek
Rendezettek
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3.4. Fenntarthatósági szempontok
3.4.1. Környezeti fejlődés programja
A városi és városrészi helyzetértékelés választ ad arra, hogy melyek azok a szűk
keresztmetszetek, amelyek a város környezeti minőségét alapvetően befolyásolják rövid és
középtávon. A feltárt környezeti problémák és azok hatásait mutatjuk be a negatív hatások
enyhítését célzó stratégiai javaslatokkal összhangban a város környezetvédelmi
programtervezetével és kormány által 2007-ben elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Stratégiával.
A települési környezet minőségére ható fő tényezők helyzete és az azok javítására vonatkozó
intézkedések az alábbiak:
a.) Közlekedés
Helyzet:
A város zajterhelésének alapvető, meghatározó eleme a közúti közlekedés által okozott zaj
(31-es számú fő, 3228-as és 3227-es számú összekötő utak mentén). Ez alapvetően két
összetevőből áll, egyrészt a településen átmenő – tranzit, másrészt a belső forgalomból
adódik. A közúti forgalom zaja elsősorban az utak mellett élő lakosságot és a zajérzékeny
létesítményeket, területeket érinti.
A közúti tömegközlekedés autóbuszokra épül. A járatok kivétel nélkül a város központján
haladnak keresztül, ami a főút forgalmát tovább növeli.
A közlekedési zaj eloszlása nem egyenletes. A forgalom sűrűsége napszakonként és havonta
is változik. A közúti forgalom zaja a reggeli (6-9 óra között) és a délutáni (15-18 óra között)
időszakokban a legsűrűbb. Havi eloszlást tekintve a személygépjárművek aránya a nyári
időszakban magasabb, mint a többi évszak hónapjaiban. A tehergépjárművek által keltett zaj
aránya az őszi betakarítási időszakban jelentősebb.
Intézkedés(ek):
- A településen átvezető utak folyamatos fejlesztése, balesetveszély csökkentése
- Települési elkerülő út megépítése
- Energiatakarékos, rugalmas helyi közösségi közlekedési rendszer kialakítása,
energiatakarékos kisméretű járművekkel
- A városközpont kerékpáros megközelíthetőségének biztosítása minden városrészből
- Őszi mezőgazdasági betakarítási zaj megszüntetéséhez zajvédő sávok telepítése
b.) A környezet minősége
Helyzet:
A város fő szennyező forrásai:


közlekedés: ezen belül is a közúti közlekedésből származó porkibocsátás.
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lakossági környezethasználat (fűtés, gáz és tarlóégetés stb.): a gáz bevezetésének
következtében, és a korszerű, jó hatásfokú berendezések elterjedésével jelentősen
lecsökkent, de a gáz – mint tüzelőanyag – árának folyamatos növekedése miatt ismét
egyre jellemzőbb a fosszilis tüzelőanyagok előtérbe kerülése a lakosság körében. Ez
2010-es évtől akár a légszennyezettség növekedését is jelentheti.
biológiai allergének: pl. fekete üröm és parlagfű
Parlagfű-mentesítést az önkormányzat civil szervezetekkel együttműködve valósít
meg
Az ipari környezetterhelés koncentrálódásáról nem beszélhetünk, az kimagasló
mértékben sehol sincs jelen. A város belterületén az egy-egy helyre koncentrált
kibocsájtás legmagasabb értékét az Eurocorn Pékség és a Jász-sütőház éri el.
Az Ipari Park kockázati szempontból kedvező lakóterületi távolsága miatt. Az Ipari
Parkon kívüli iparterületi beruházás kapcsán már a létesítés egyeztetése során
szükségessé vált a zajcsökkentő feltételek tervezése, melyek ezt követően
megvalósításra kerültek a lakóterület közelsége miatt.

A városban összesen 12 jelentésre kötelezett légszennyező telephely található:
Telephely
elhelyezkedése
belterület
külterület
Concordia közraktár kereskedelmi Rt. raktártelepe X
Fémkoffer Kft.
X
Fort-Kom Bt.
X
Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Rt. I. sz. központ
X
Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Rt. II. sz. központ
X
Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Rt. libatelepe
X
Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Rt. sertéstelepe
X
Jász-Sütőház Kft.
X
Jásztej Rt.
X
Rádiusz Bt.
X
Eurocorn Pékség
X
Xanta Ruhaipari Kft.
X
51. táblázat: A településen nyilvántartott légszennyező telephelyek
Forrás: Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
megnevezése

A szennyvízelvezetés és tisztítás 99,5%-ban elérhető a településen, a rácsatlakozási arány
74.9%.
A városi intézmények többségének épületei elavultak, energiafelhasználásuk pazarló.
Intézkedés(ek):
- Az új levegőszennyezést okozó ipar betelepítésénél az uralkodó szélirányt (É-i, ÉNy-i.)
figyelembe kell majd venni.
- A fejlesztések során (az akcióterületeken) korszerű, példaértékű környezetbarát
beépítések és épületek létesítésének preferálása.
- Középületek energiatakarékos felújítása, a megújuló energiaforrások használata a
lehetőség szerinti legszélesebb körben.
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-

A környezetvédelmet és a lokálpatriotizmust összekötő kampányok, rendezvények
szervezése, lebonyolítása.
A szennyvízelvezetés és tisztítás arányának növelése.

c.) A területhasználat
Helyzet:
A város közszolgáltatásait nyújtó intézmények a Városközpont városrészben helyezkednek el,
amely emiatt a lakosság egy része számára csak közlekedéssel elérhető. Jellemző közlekedési
forma ugyanakkor a kerékpáros közlekedés a településen, amelyet támogatnak a
városközpontba torkolló István Király, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor és Damjanich utakon
kiépített 5 km hosszúságú kerékpárutak is. A beépítés jellemzően kisvárosias, egyes
területeken (pl. Felvég, Tabán városrész) inkább falusias jellegű.
Intézkedés(ek):
- Zöldterületek beépítésének korlátozása, zöldterületek fejlesztése, bővítése; fásítási
akciók;
- Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése, külterületi kerékpárút kiépítése;
- Az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek bővítése;
d.) Zöldfelület-gazdálkodás
Helyzet:
A településrészek szerkezetében bekövetkezett változások, a kellemes és vonzó lakókörnyezet
kialakítása megkívánja a település parkosítását, a bel- és külterület fásítását, melyek az új és
régi településrészek egységes szerkezetbe rendezésének egyik eszköze. Alacsony a zöldterület
aránya a belterületen beül, mindössze 1,87%.
Intézkedés(ek):
-

Az akcióterületek beépítése során a zöldfelület mennyisége növelendő és a rehabilitáció
minden esetben terjedjen ki a zöldfelületek minőségének javítására
Virágos területek növelése

e.) Városi épített környezet
Helyzet:
A település földrajzi fekvése illetve területi elhelyezkedése egyértelműen meghatározza a
település szerkezetét. A település magán hordja az alföldi, jászsági települések sajátosságát is,
különösképpen a kétbeltelkes és nyelestelek vonatkozásban.
A település magját alkotó településszerkezet hely- és kultúrtörténeti jelentősége kiemelkedő a
város életében, így különösen fontos, hogy a településrészek régi, jellemző építészeti emlékeit
egy-egy jellemző településrészét megóvják, felújítsák.
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Intézkedés(ek):
-

Építészetileg igényes közterek és épületek létesítésének preferálása, ösztönzése, ahol a
jász építészeti hagyományok ápolása kiemelkedő szerepet kap

-

Irányított építkezések (HÉSZ)

A stratégia a város környezeti értelemben is fenntartható fejlődését szolgálja, hiszen a
település fejlődésének alapjait képező fő erőforrások egyike éppen a környezet. Ennek
megfelelően a fenti intézkedések az integrált stratégia keretében az egyes tematikus célokhoz
hozzárendelésre kerültek, azokhoz rendelve megvalósítandók.
A várható környezeti hatások és azok (esetleges) káros hatásainak megelőzésére,
kompenzálására, csökkentésére vagy megszüntetésére teendő intézkedések a stratégiai
célok szintjén. Tekintettel arra, hogy a városrészi célok tematikus célok szintjén fejtik ki
hatásukat, ezért a következő táblázat a tematikus és az ahhoz kapcsolódó városrésszel
együtt kerül megjelenítésre.
Tematikus célok a
hozzá kapcsolódó
városrészekkel

Környezeti hatás

Intézkedés

Gazdaság-élénkítés,
befektetés ösztönzés az
ipari, gazdasági
szektorban (Szögvég,
Városközpont
Városrészhez
kapcsolódóan)

a tematikus cél a gazdasági
szolgáltatások, és az Ipari Parkba
betelepülő vállalkozások számának
növekedését célozza meg, melynek
negatív következménye a növekvő
út és környezeti terhelés

A turisztikai
potenciálok
koncentráltabb
erősítése, hatékonyabb
kihasználása (Alvég,
Városközpont
Városrészekhez
kapcsolódóan)

a tematikus cél egyrészt a meglévő
turisztikai potenciálok
hatékonyabb kihasználását célozza
meg (szezonalitás csökkentése),
szálláshelyfejlesztést, bővítést,
másrészt a műemlékek,
zöldfelületek növelését,
fejlesztését, harmadrészt pedig a
turisztikai programok számának
növekedését, mely a turisták,
vendégek számának növekedésével
terheli a környezetet.

Tervalku intézményét
kiterjeszteni a
fenntarthatóságra: A betelepülni
szándékozó vállalkozás
tevékenysége szerinti (pl.:
újrahasznosító, megújuló
energiát hasznosító), és
ökohatékony és környezetbarát
technológiákat alkalmazók,
valamint a mezőgazdasági
hulladékot felhasználók
előnyben részesítése
Fenntarthatósági programok,
rendezvények szervezése, a
turisztikában dolgozók
képzése a fenntartható fejlődés
elősegítése érdekében,
zöldfelületek növelése

A helyi mezőgazdasági

A mezőgazdasági értékesítők

Fenntarthatósági rendezvények,
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termelők piaci
részesedése növekszik, a
tradicionális szakmák,
és, mesterségek
megélhetést
biztosítanak. (Alvég,
Városközpont
Városrészekhez
kapcsolódóan)
Magas minőségű
szolgáltatások és
korszerű infrastruktúra
a betelepülő családok,
vállalkozások számára.
(Valamennyi
Városrészhez
kapcsolódóan)
Az identitástudatot
erősítő hagyományőrző
közösség formáló
programok és színterek
Jászapáti
központosítása a
lakosságmegtartás és a
térségi összetartás
érdekében (Felvég,
Városközpont
Városrészekhez
kapcsolódóan)

számának növelésével a
termelékenység növekszik, mely a
mezőgazdasági hulladék
mennyiségének növekedését
jelenti. A mezőgazdaság
fejlesztésével a városrészek a
zajterhelése is megnő.

képzési programok az alternatív
termelések megismertetésére, a
mezőgazdasági hulladékok
újrahasználásának ösztönzésére,
zajvédő élő-, zöldvédősávok
telepítése

Infrastruktúrafejlesztés, úthálózat,
közműhálózat fejlesztéssel,
melynek eredményeképp a
természeti értékek hatékonyabb, és
takarékosabb kezelését jelenti,
viszont nagy a környezeti terhelés
a megvalósulás időszakában.

A fejlesztések kivitelezőinek
kiválasztásakor törekedni kell
arra, hogy az ideiglenes
helyigényt minimalizálják.

A rendezvények számának
növekedésével a látogatók okozta
forgalom-növekedés káros
hatásokat okozhat
(személygépkocsik keltette zaj,
légszennyezés, belváros
zsúfoltsága, parkolási gondok).

A rendezvények
előkészítésekor már a
tervezésnél minimalizálni kell a
káros hatásokat, és be kell
iktatni környezeti
fenntarthatósággal kapcsolatos
rendezvényeket
Zajvédő zöld élősávok
fejlesztése
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A várható környezeti hatások és azok (esetleges) káros hatásainak megelőzésére,
kompenzálására, csökkentésére vagy megszüntetésére teendő intézkedések az
akcióterületi fejlesztések megvalósulása esetén
Akcióterület
Városközponti akcióterület

Szögvég Akcióterület

Alvég Akcióterület

Környezeti hatás
Pozitív: zöldterület minősége
javul,
mennyiségi
növekmény
zöld
növényekben;
Energiahatékonyság
növekszik,
lakosság
környezettudatossága
növekszik;
Negatív: hulladéknövekedés,
és a látogatottság növekszik,
mely az épített és természetes
környezetterhelést növeli.
Negatív:
A
gazdasági
fejlesztésekből a környezeti
terhelések növekszenek
Pozitív:
infrastruktúra
kiépítése
mezőgazdasági hulladék

Pozitív: növekvő zöld, és
rekreációs felület
Negatív:
termálvízkészlet fokozottabb
kihasználása, a turisztikai
fejlesztések által növekvő
környezetterhelés

Intézkedés
Környezettudatos programok, a
beruházási tevékenységeknél a
kivitelező
kiválasztáskor
minimalizálni kell az ideiglenes
helyigényt és a rendezvények
tervezésekor előkészíteni és
előnyben
részesíteni
az
ökohatékony és környezetbarát
technológiákat.

Tervalku
intézményét
kiterjeszteni
a
fenntarthatóságra:
A
betelepülni
szándékozó
vállalkozás
tevékenysége
szerinti (pl.: újrahasznosító,
megújuló energiát hasznosító),
ökohatékony és környezetbarát
technológiákat
alkalmazók
előnyben részesítése.
A termálfürdő fejlesztésekor
természeti
energiaforrás
takarékosság, fenntarthatóság
elveinek szem előtt tartása
kivitelezés
tervezése
(vízforgató
berendezések
cseréje),
környezeti
fenntartható
programok,
környezettudatos
viselkedés
elősegítése
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3.4.2. Anti-szegregációs program
3.4.2.1.

Akcióterületi fejlesztések hatásai a szegregátumok területén

Az Akcióterületi fejlesztések között nem található a szegregátumok elmélyülését okozó
fejlesztés, minden fejlesztés hatása javítja közvetlenül vagy közvetetten a szegretáumokban
élők élethelyzetét, integrálódását. A következőkben azon akcióterületi fejlesztések kerülnek
megjelenítésre, melyek kiemelten segítik a szegregátumok felzárkózását.
Az oktatási nevelési intézmények fejlesztése (bölcsőde- és óvoda felújítás, fejlesztés,
férőhelynövelés), valamint a hozzá kapcsolódó Kompetencia alapú oktatás fejlesztése a korai
beavatkozást, és a HH-s és HHH-s gyerekek társadalmi integrációját segíti.
A közösségi funkciók fejlesztése (könyvtár, park, sporttér) és ahhoz kapcsolódó közösségi
programok a városi összetartásban, összefogásban segítik a felzárkózást az alacsony státuszú
lakosság bevonásával, hozzáférhetőség biztosításával.
A 31-es főút felújításával kiemelten a Dankó szegregátumban élők életminősége javul. Az
útfelújítással járó pozitív hatásokat erősítik az ott élők számára szervezett környezetvédelmi,
környezetgondozási akciók.
A munkahelyteremtő beruházások (Városközpont és Szögvég) a hozzájuk kapcsolódó képzési
programokkal közvetlenül segítik a szegregátumokban élők elhelyezkedését.
A turisztikai projektek egyrészt a munkahely-lehetőségek bővítésében, másrészt a turisztikai
programok fejlesztése révén az összetartó identitástudatot fejleszti.
A közműfejlesztésekkel (ivóvíz, csatorna) minden városi lakos életminősége javul,
komfortosabbá válik.
A fejlesztések révén a Városközpont Akcióterület ingatlanárai felemelkednek, így nem
növekszik a Futrinka, és Temesvári szegregátumok nagysága.
Valamennyi fejlesztés vonatkozásában biztosítani kell azt, hogy azok az alacsony státuszú
lakosság számára is elérhetőek legyenek.
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Jászapáti négy szegregált területének felzárkóztatása, a szegregátumokban élő, alacsony
státuszú lakosság támogatása a város stratégiai feladata. A program végrehajtásának
nélkülözhetetlen eleme a mozgósítás, a területen élők bevonása, a beavatkozások
komplexitása és a kommunikáció.
3.4.2.2. Beavatkozások, amelyek valamennyi szegregátumra vonatkoznak
- Iskolai végzettség növelése: a szegregátumokban élő lakosságra jellemző az alacsony
iskolai végzettség. A helyzet rendezésére az iskola és az iskolán kívüli oktatási lehetőségeket
kell kihasználni. Az iskolai oktatással kapcsolatos beavatkozások külön pontban szerepelnek.
A felnőttek számára felzárkóztató, betanított-, illetve szakképzési programok állnak
rendelkezésre. További feladat, hogy minél többen szerezzenek érettségit, illetve felsőfokú
végzettséget.
Első lépésként fel kell mérni a szegregátumban élő lakosság helyzetét, a felzárkóztatás
keretében el kell érni a tanulás, képzés fontosságának felismerését, ki kell választani a
megfelelő képzési formát és irányt. A beavatkozás megvalósításához a helyi szociális
támogató, tanácsadói és képzési, illetve munkaadói potenciát, továbbá komplex programok
(tranzitfoglalkoztatás, egyéb képzési-foglalkoztatási, képzési projektek) megvalósításához
pályázati lehetőségeket fel kell deríteni, és ki kell használni.
- Munkahelyteremtés: a településen lévő Jászapáti Ipari és Logisztikai Park lehetőségeit ki
kell használni, és erre alapozva komplex munkahelyteremtést célzó programot kell
kialakítani. A program keretében marketing tevékenységet kell kialakítani, amely
eredményeként a helyi, illetve vidéki befektetők figyelmét fel kell kelteni a város kínálta
lehetőségekre, a város erősségeire úgy, hogy az munkahelyteremtést eredményezzen.
- Szabadidős lehetőségek hiánya: a szegregátumokban élő lakosság szabadidejének hasznos
eltöltési lehetőségei korlátozottak, javításra szorulnak. A Damjanich úti iskola felújított
tornatermének, az iskola udvarán kialakítandó többfunkciós sportpályának, az Ilona
szegregátumban lévő sportkomplexumnak, illetve a városi sportpályának a kihasználásával az
igényekhez igazodó, rendszeres, színvonalhoz ragaszkodó rendezvényeket kell szervezni. Az
Ilona szegregátumban lévő sportkomplexum magán kézben van, ezért a tulajdonossal
használati megállapodást kell készíteni, a többi sportpálya önkormányzati tulajdonú, a
közhasznú hasznosítására használati rendet kell készíteni. A rendezvények előkészítését,
lebonyolítását, felügyeletét a szegregátumokban élő munkanélküliek közcélú
foglalkoztatásával meg lehet oldani.
- Lakásállomány alacsony komfortfokozatú, állaga leromlott: a szegregátumokban lévő
lakásokat fel kell mérni, melybe a lakókat is be kell vonni. Meg kell ismertetni a szegregátum
lakosságával a beavatkozási szándékot (a lakások felújítása, komfortfokozatának emelése
vagy a probléma egyéb megoldása), felmérni az állapotokat és közösen megkeresni a
megoldást. A beavatkozás forráslehetőségeit (pl.: akadálymentesítési támogatás, nonprofit
szervezetek kínálta, valamit, központi és uniós támogatások, helyi önkormányzati támogatási
rendszer megalapozása –homlokzati alap-) fel kell deríteni, a célcsoportot támogatási
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helyzetbe kell hozni. A homlokzati alapot az önkormányzat hozza létre, azt vállalkozók, civil
szervezetek, magánszemélyek hozzájárulásai egészítik ki és az alapból a szegregátumban lévő
épületek felújításához igényelhető támogatás.
A helyi támogatási rendszer részét képező „első lakáshoz jutók támogatása” eszköz fontos
szerepet tölthet be a lakhatási integráció előmozdításában, és a térbeli szegregáció oldásában,
ezért a támogatásról a szegregátumokban élőket kellő módon kell tájékoztatni, az igénylők
számára pedig a családsegítő szolgálat ügyintézéssel nyújthat segítséget.
Szociális ellátórendszerhez való hozzáférhetőség elégtelen: a családok helyzetét a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, az önkormányzat szakembereinek, a célcsoport
képviselőinek, önkénteseknek a bevonásával fel kell mérni, mely eredményeként megoldást
kell találni a családok megélhetési feltételeinek javítására, és segítséget kell számukra
nyújtani abban, hogy mindazon ellátásokhoz hozzáférjenek, amelyek jogosultsági feltételeivel
rendelkeznek. Különös tekintettel a közüzemi díjhátralékkal, hiteltartozással rendelkező
családokat kell támogatni, megoldást keresve a helyzet megszüntetésére. A megoldások során
gazdálkodási tanácsadás, források felkutatása és elnyerése, valamint a helyi foglalkoztatás
mellett minden, megoldást szolgáló lehetőséget hasznosítani kell.
Nincs a felzárkóztatásnak intézményi háttere: a szegregátumokban élők helyzetének
javítására nincs stratégiai, illetve operatív háttér. A jelenleg működő szervezetek
(önkormányzati, civil, állami) kis hatékonysággal látják el feladatukat, mely érvényes a
befektetett anyagi és humán erőforrásokra egyaránt. A városban működő szociálpolitikai
kerekasztal munkacsoportjaként létre kell hozni azt a szervezetet, amely irányítja a
felzárkóztatást szolgáló tevékenységeket. A munkacsoportban helyet kap az önkormányzat, a
szociálpolitikai kerekasztal, a cigány, valamint az érintett szakma (szociális, egészségügyi,
foglalkoztatási, műszaki) képviselői. A munkacsoport meghatározza a feladatokat, azok
végrehajtására felelősöket nevez meg. A végrehajtásba be lehet vonni az alacsony státuszú
lakosság tagjait is (pl.: szegregátumonként egy-egy fő közcélú foglalkoztatás keretében
„terület-gazda” munkakörben a szegregátumban dolgozik, napi kapcsolatot tart a
munkacsoport képviselőjével és a lakossággal, tevékenységéről rendszeresen beszámol,
jelentést készít.)
Információhoz jutás lehetőségének hiánya: a szegregátumban élők nem rendelkeznek
információkkal, ezért munkaerőpiaci esélyeik rosszak. Nem jutnak el hozzájuk az
esélynövelést szolgáló lehetőségek és az állásajánlatok. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
és a helyi önkormányzat együttműködésével 2007-ben a településen működött Foglakoztatási
Információs Pont (a városházán), de egy év elteltével a szolgáltatást megszüntették, mely
szolgáltatást hatékonyságának, elérhetőségének növelésével újból biztosítani kell. Az
önkormányzat által üzemeltetett Informatikai Központban ki kell alakítani a szolgáltatást, azt
a szegregátumokban élők számára elérhetővé és használhatóvá kell tenni. Napi
információkkal kell rendelkezni az álláslehetőségekről, képzésekről, munkaerőpiaci
szolgáltatásokról, azokról az érdeklődőket értesíteni kell. A feladatot ellátó szakember napi
kapcsolatot tart a szakmai irányítóval (önkormányzat foglalkoztatási menedzserével), számára
félévenként jelentést készít, aki a szociálpolitikai kerekasztal mellett működő
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munkacsoportban, a munkaügyi szervezettel fenntartott munkakapcsolatában hasznosítja
azokat.
Nincs megfelelő oktatásösztönzés: az iskolarendszerben a tanulókat ösztönző rendszer
hiányos, nem kellően szolgálja a szegregátumokban élő fiatalokat abban, hogy szakmát,
érettségit szerezzenek, felsőfokú tanulmányi lehetőséget megalapozzanak és folytassanak. Fel
kell kutatni a bevonható országos (állami és civil) támogatási lehetőségeket, ki kell alakítani a
helyi (önkormányzati, civil) támogatási alapokat és működésük rendjét annak érdekében,
hogy ösztönző támogatásban részesüljenek a szegregátumban élő tanulók képességeiknek,
tehetségeiknek megfelelő kimeneti eredmény eléréséhez.
Alacsony komfortfokozatú, rossz állagú lakások: a szegregátumokban élők, döntő
többségükben tartósan kiszorultak a munkaerőpiacról, így nem rendelkeznek anyagi forrással
a lakások, ingatlanok állagmegóvásához, komfortfokozatuk javításához.
A helyzet felmérésére vonatkozó, fentebb ismertetett beavatkozás eredményeként
feltérképezésre kerül a szegregátum állapota, megtörténik a lakástulajdonosokkal a
kapcsolatteremtés, a megoldást eredményező források felderítése. A lakások felújítása a
támogatási és a helyi foglalkoztatási lehetőségek (megállapodás a célcsoport tagjaival, hogy
közcélú foglalkoztatás keretében a saját lakásuk felújításában közreműködik) kihasználásával
valósítható meg.

3.4.2.2. Szegregátumonkénti beavatkozások
3.4.2.2.1. Ilona szegregátum
Elhanyagolt lakóépületek: a szegregátumban lakóépületei 1980-at követően épültek, így
azok szerkezete, építkezéskor használt építőanyagai, elrendezése megfelelő. A lakások külső
megjelenése elhanyagolt, környezetük (udvar, a lakás előtti közterület) gondozatlan.
Ugyanakkor a szegregátumban 6-7 (a lakások 16%-a) jó példaként szolgáló lakás is található,
amelyekben ugyancsak alacsony státuszú lakosok élnek. A beavatkozás során a lakások
felmérését, a tulajdonosokkal a kapcsolatfelvételt, forráskutatást hajtjuk végre, majd a
lehetőségek kihasználásával a lakások külső homlokzat felújítását, komfortfokozatának
javítását valósítjuk meg. A lakások felújítása a támogatási (projektek, tranzitfoglalkoztatás), a
helyi foglalkoztatási lehetőségek (megállapodás a célcsoport tagjaival, hogy közcélú
foglalkoztatás keretében a saját lakásuk felújításában közreműködik) kihasználásával
valósítható meg. Az önkormányzat a szegregációs területre építési tilalmat rendel el annak
megelőzésére, hogy a területre újabb alacsony státuszú lakosok költözzenek.
Az utak, járdák állapota rossz: a szegregátumban az Ilona utca északi, 80 méter hosszúságú
szakaszán nincs pormentes út, de az Ilona utca portalanított útszakasza is felújításra szorul. Az
önkormányzat pályázati lehetőség adta támogatással megépíti a hiányzó portalan utat, illetve
felújítja az Ilona utcát és a tönkrement járdaszakaszokat. A megvalósításba bevonja a
szegregátumban élő munkanélkülieket is helyi foglakoztatási programjain keresztül.
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Kihasználatlan sportkomplexum: a szegregátum területén, magánkézben lévő rekreációs
központban horgásztavak, pihenőhelyek vannak kialakítva, jelenleg folyik két darab
teniszpálya építése és 2011. májusáig felépül egy kisméretű labdarúgó pálya is. A
tulajdonossal az önkormányzat együttműködési megállapodást köt, mely megteremti annak
lehetőségét, hogy a szegregátumban élők a sportkomplexumot használják, oda
rendezvényeket tervezzenek és valósítsanak meg.
3.4.2.2.2. Dankó szegregátum
Gondozatlan területek a város kapujában: a szegregátum a Budapest irányából a 31-es
főútvonal városi bevezető szakaszán, a város kapujában helyezkedik el. A szegregátumban
néhány lakás régi építésű, állaga rossz, de az újabb építésű (10-20 éves) lakások külső
homlokzata elhanyagolt, környezete gondozatlan. A Dankó Pista utcában az út és a járda
állaga rossz, felújításra szorul. A szegregátum területén portalanított útszakasz is található a
Busai és a Tabáni utcákban (előbbi 70 méter, utóbbi 80 méter hosszban). A leromlott
épületek, az út és a járda felújítása a „Valamennyi szegregátumra vonatkozó beavatkozások –
Lakásállomány alacsony komfortfokozatú, állaga leromlott” bekezdésben rögzített feltételek
mellett valósul meg.
Javuló szegregációs mutatók: a 2009-es segélyezési mutatók alapján a Dankó helyzete a
legkedvezőbb, tendenciája javuló. A szegregációs mutatók terén elért további javulással a
szegregáció megszűntését érjük el azon a területen, ahol valamikor a város egyetlen
cigánytelepe állt. Mindezt a szegregátumban élő gyermekek iskolai ösztönzésével,
munkaerőpiaci támogatásukkal (felzárkóztatás, képzés, foglalkoztatás, integrálás –
reintegrálás az elsődleges munkapiacra), a szegregátumban lévő lakások felújításával,
környezeti akciók szervezésével és megvalósításával érjük el.
Elhanyagolt közösség tér: a szegregátum területén található a Kossuth Lajos úti és a Dankó
Pista utca házsorok által határolt, önkormányzat tulajdonában lévő 8400 m 2-es terület, amely
gazos, elhanyagolt, több területén illegális szemétlerakó-hellyel terhelt. Feladat a területet
megtisztítása, füvesítése, fák ültetése, és játszóhelyek kialakítása. A fejlesztésben
- társadalmi munka keretében - aktívan részt vesznek a szegregátumban élők (gyermekek –
felnőttek), illetve a fejlesztési munkákba, valamint a játszótér működtetésébe a
szegregátumban élő munkanélküliek közcélú munka keretében.
3.4.2.2.3. Temesvár szegregátum
Gondozatlan területek, elhanyagolt lakások: a 4 szegregátum közül a legnagyobb
kiterjedésű szegregátum, területén valamennyi lakótömbben található lepusztult, elhanyagolt
épület, gondozatlan udvar. A szociálpolitikai kerekasztal munkabizottsága megtervezi és a
végrehajtás feltételeit is megteremti az érintett lakások feltérképezésére, a felújításuk
megvalósítására a „Valamennyi szegregátumra vonatkozó beavatkozások -Lakásállomány
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alacsony komfortfokozatú, állaga leromlott” bekezdésben rögzített feltételeknek megfelelően,
a lakosság bevonásával megszervezett és lebonyolított környezeti akciókkal.
Elhanyagolt kulturális, építészeti értékek: a szegregátumban (valamint a 3. Futrinka
szegregátumban) található az alföldi településekre a kora-újkor óta jellemző „kétbeltelkes”
városszerkezet (a Temesvári utca és környéke, védett népi építészeti együttes), melyet a
Műemlékvédelmi Hivatal teljes egészében megőrzésre méltónak jelölt meg. A kétbeltelkes
városszerkezet lényege a városközponti kis méretű lakótelek és a város határában lévő
„szálláshely” elnevezésű gazdasági terület. Ezt a városszerkezetet Jászapáti és
Hajdúböszörmény őrizte meg legjobban. A szegregációban lévő építészeti értéket
rendezvényeken, kiadványokban ismerteti meg, erősíti meg a lakossággal, illetve a
szegregátumban élőkkel az önkormányzat. A közösségi programok lehetőséget nyújtanak az
identitás erősítésére, a kultúra és a párbeszéd eszközeivel, mely túlmutat a város építészeti
értékén.
3.4.2.2.4. Futrinka szegregátum
Gondozatlan területek, elhanyagolt lakások: az ugyancsak nagy kiterjedésű
szegregátumban jelentős számú utcában komoly gondot jelent a biztonságos közlekedés, mert
a szűk utcaméretek miatt a járművek tönkretették a járdát, zöldfelületi részeket. A
szegregátumban elhanyagolt, gondozatlan lakóépületek találhatóak. A közlekedésbiztonság
javítása érdekében az önkormányzat a megrongálódott járdaszakaszokat felújítja, szakértők
bevonásával megfelelő közlekedési rendet (utcák egyirányosítása) alakít ki.
A szociálpolitikai kerekasztal munkabizottsága megtervezi és a végrehajtás feltételeit is
megteremti az érintett lakások feltérképezésére, a felújításuk megvalósítására a „Valamennyi
szegregátumra vonatkozó beavatkozások –„Lakásállomány alacsony komfortfokozatú, állaga
leromlott” bekezdésben rögzített feltételeknek megfelelően, a lakosság bevonásával
megszervezett és lebonyolított környezeti akciókkal.
Elhanyagolt kulturális, építészeti értékek: a szegregátumban (valamint a 4. Futrinka
szegregátumban) található az alföldi településekre a kora-újkor óta jellemző „kétbeltelkes”
városszerkezet (az Alkotmány utcában és környékén, védett nép i építészeti együttes). A
szegregációban lévő építészeti értéket rendezvényeken, kiadványokban ismerteti meg, erősíti
meg a lakossággal, illetve a szegregátumban élőkkel az önkormányzat. A közösségi
programok lehetőséget nyújtanak az identitás erősítésére, a kultúra és a párbeszéd
eszközeivel, mely túlmutat a város építészeti értékén.
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3.5. Stratégia
„A beavatkozások célja, hogy szegregátumnak minősülő lakókörnyezet szegregáltsági foka,
azaz az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja csökkenjen, lehetőség szerint
közelítsen a városi átlaghoz. Ugyanakkor a beavatkozások következményeként a város más
területein, nem nőhet az alacsony státuszú népesség koncentrációja, és nem alakulhatnak ki
szegregátumok.” Jászapáti város Integrált Városfejlesztési Stratégiája részét képező
Anti-szegregációs Terv stratégiai része megvizsgálja a – készítésének alapjául szolgáló
tematikában bemutatott és javasolt – beavatkozási lehetőségeket, annak érdekében, hogy a
fent idézett általános cél megvalósítható legyen a városban. Jászapáti városban feltárt
szegregátumok a helyzetértékelésben tárgyalt területeken mindenképpen beavatkozást
igényelnek. A szegregációs tendenciák megállítására és visszafordítására vonatkozó célokat
Jászapáti Város Önkormányzata általános és terület specifikus beavatkozásokkal kívánja
megvalósítani. A jellemzett területekre vonatkozóan komplex rövid és hosszabb távú stratégia
is szükséges.
1. Rövid távon cél a szegregátumok ellátási rendszerének fejlesztése, az ott élők
életkörülményeinek, intézményi szolgáltatásokhoz való kedvezőbb hozzáférésének biztosítása
lehetőség szerint.
2. Hosszabb távon cél a területek komplex átalakítása, amelynek első lépése a
tulajdonviszonyok feltárása és rendezése, valamint a hosszabb távú területhasznosítási célok
kitűzése.
Az egyes szegregátumok jövőképe, és átfogó céljai
1. Ilona szegregátum jövőképe:
A volt szegregátum egy rekreációs funkcióval és magas minőségű szolgáltatásokkal,
kiszolgáló funkciókkal, komfortos lakóházakkal, gondozott területekkel rendelkező
lakóterület.
1. Ilona szegregátum Átfogó célja:
A szabadidő-komplexum kihasználásával és a szegregátumban élők bevonásával
társadalmi integrációs programok megvalósítása, munkaerőpiaci esélyek növelése, és
magasabb színvonalú életminőség elérése.
2. Dankó Szegregátum Jövőkép:
Jászapáti Város gondozott területekkel, lakásokkal fogadja a városba érkezőket és
átutazókat.
2. Dankó Szegregátum Átfogó cél: a területen szolgáltatásokkal és közösségi
programokkal, komfortos lakóházakkal, rendezett közterülettel történő lakóövezet
kialakítása.
3. Temesvár szegregátum és 4. Futrinka szegregátum jövőképe
Jászapáti Város Városközpontja egységes, rendezett arculatú, magas minőségű
szolgáltatásokkal, komfortos lakásokkal, hagyományokat megőrző és ápoló közösséggel.
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3. Temesvár szegregátum és 4. Futrinka szegregátum átfogó célja
Jászapáti Városközpontjában rendezett arculatot tükröző környezet kialakítása a
szegregátumokban élő lakosság közösségi programokba való integrálásával, egyben a
lakóterületek sajátos, egyedi jellegének megtartásával.
Beavatkozási lehetőségek
a.) Többségi társadalom tájékoztatása
A hátrányos helyzetű népességcsoportok problémáinak széles nyilvánosság elé tárása –
kiemelten problémás városi területek vonatkozásában. A városban élő hátrányos helyzetű
csoportok életfeltételeinek megismertetése, a többségi társadalom objektív tájékoztatása része
a problémák felszámolásának.
Lényeges ugyanakkor, hogy a kritikus helyzetekből adódó szituációk, illetve kritikus,
többségi társadalomban feszültségeket okozó közállapot ismertetésén túl a lehetséges
megoldásokkal is megismerkedjen a helyi társadalom. Fontos, hogy jobban előtérbe kerüljön,
és nagyobb nyilvánosságot kapjon azoknak a mozgósítható társadalmi csoportoknak a
tevékenysége akik (civil szervezetek, Vöröskereszt,) a problémák kezelésében közvetlen
szerepet vállalnak, illetve vállalhatnak.
A többségi társadalom tájékoztatása céljából a működő médiumok felhasználásával (Trio TV,
Önkormányzati Hírmondó, városi honlap (www.jaszapati.hu)) a város olyan kommunikációs
irányt és eszközöket választ, amelyeken keresztül a helyi társadalom a szembesülésen túl
megismeri a beavatkozás lehetőségeit, a probléma megoldásának szereplőit és felismeri saját
passzív, illetve aktív szerepét a probléma megoldásában. Egy-egy lokalizált probléma
megoldására lakossági fórumok megtartása szintén fontos segítség lehet.
b.) A hátrányos helyzetű csoportokkal való közvetlen kapcsolattartás
Az anti-szegregációs beavatkozások sikeres végrehajtásának feltétele a célcsoportot jelentő
lakosságcsoportok közvetlen elérése a velük való folyamatos közvetlen kommunikáció,
fizikai kapcsolattartás.
A kapcsolattartás célja
A célcsoportot érintő problémákkal kapcsolatban információk szerzése közvetlen és közvetett
módon; ezek közvetítése a problémák kezelését végző szervezetek és az önkormányzat felé;
Információ közvetítése a problémák kezelését végzők felől a célcsoport felé, tájékoztatás az
őket érintő önkormányzati, döntésekről azok gyakorlati következményeiről. Mivel nincs
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, be kell vonni azokat a szervezeteket - de nem egyedüli
szereplőként – akik nagyobb tömeget fognak össze a városban. Megoldás lehet a Munkaügyi
Központ támogatásával közhasznú foglalkoztatás keretébenben egy kapcsolattartó szociális
munkás alkalmazása, aki sikeres közvetítő szerepet láthat el a város szociális ellátó
intézményei és a krízisterületek élő lakosok között. A kapcsolattartás alapfeltétele a bizalom
kiépítése, ami csak megfelelően képzett és empátiával rendelkező szakemberek
közreműködésével lehetséges.
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A feladatellátás formai kereteire vonatkozóan a városnak több választási lehetősége is van
(aktuálisan pályázati konstrukció nincs erre a tevékenységre). Aktuális feladat, hogy egy fő
szakember beállítása megtörténjen, vagy új munkatárs felvételével, vagy a rendelkezésre álló
erőforrások kihasználásával (pl. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat). Fontos
kihangsúlyozni, hogy a szakember feladata a város teljes hátrányos helyzetű lakosságára
kiterjed, tehát nem egyedül az Anti-szegregációs Tervben részletezett krízisterületekre.
Jelenleg ezen feladatokat koncentráltan a foglalkoztatási-menedzser látja el.
c.) Lakhatási integrációt biztosító eszközök
Az 1.2.5. pontban részletezett önkormányzati lakásállománnyal kapcsolatosan az alábbi
stratégiai beavatkozásokat tervezi a Jászapáti Város Önkormányzata:
Előzmények: Jászapáti Város Önkormányzata nem rendelkezik az önkormányzati tulajdonú
szociális bérlakásként funkcionáló ingatlanokra vonatkozó megújítási, illetve bővítési tervvel.
A város 2010-ben elindítja a szociális bérlakás állomány rekonstrukciójára vonatkozó feladat
és ütemterv készítését, amit a Szociális valamint a Pénzügyi Bizottságok készítenek elő a
teljes önkormányzati szociális bérlakás vagyonra vonatkozóan, figyelembe véve a szociális
bérlakás állomány növelésére vonatkozó szükségleteket és a bővítés lehetőségeit (igénylők és
rendelkezésre álló terület, forrás).
A program elkészítésének lépései:
A szociális jellegű bérlemények állapotfelmérése és ennek megfelelően kategóriákba sorolása.
Kategóriák szerinti beavatkozások megállapítása (felújítás, komfortosítás, szanálás stb.).
A szociális bérlakások kategóriák és szükséges beavatkozások szerinti felújításának
ütemezése (a megvalósítás pályázati forráshoz való hozzáférés függvénye is!)
A feladattervben előre láthatólag az Anti-szegregációs Tervben részletezett két szociális
bérlakás (Temető utca 8) – azok különösen elhanyagolt állapota miatt – elsőbbséget élvez.
További önkormányzati lakások építésére vonatkozó igények és lehetőségek felmérése és
rendszerezése. Az új bérlakások kialakítása PPP konstrukcióban, illetve pályázati forrásokból
biztosítható. A beavatkozásokhoz szükséges önerő részben a vegyes tulajdonú épületekben
található bérlemények értékesítéséből származhat.
A program megfelelő kondíciók melletti végrehajtásával a jelenlegi bérlakás állomány képes
megújulni a tervezési időszak végére (2017). A megújuló és bővülő bérlakás állomány
kiutalásánál a leghátrányosabb helyzetben lévő, 14 év alatti gyerekeket nevelő bejelentett
lakosokat javasolt előnyben részesíteni.
Program elkészülése utáni technikai vonatkozású lépés:
Műszaki, építészeti (rekonstrukciós ill. építési koncepciós tervek) és társadalmi előkészítés
eszközeinek meghatározása.
Általános megvalósítási háttér:
Lényeges, hogy a város napra kész legyen a kapcsolódó városrehabilitációs és egyéb
vonatkozó pályázatok feltételrendszerével kapcsolatban, annak érdekében, hogy amikor azok
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kiírásra kerülnek, azonnal megkezdhesse felkészülését a pályázat benyújtására. A feladatterv
meghatározza a lebonyolítás helyi szervezeti és forrásokra vonatkozó háttérfeltételeit.
A krízis területek felszámolásából adódó társadalmi következmények kezelésére két vonalon
szükséges elindítani a kommunikációt.








Az egyik és egyben elsődleges a hátrányos helyzetű célcsoportok felkészítése. Ez
olyan oktatási, szociális, foglalkoztatási, komplex mentorálási tevékenységeket takar,
amely felkészültté teszi a célcsoportot új környezetben (szociális bérlakás) való
életformájának kialakítására. Az önkormányzat támogató hátteret kíván biztosítani a
sikeres integráció érdekében, kiemelt figyelemmel családsegítők, szociális munkások
tevékenységére és képzési, oktatási programokra. Ennek keretében a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő mentorálására van szükség, együttműködve a
célcsoport családjaival és az érintett családok gyermekei által látogatott általános
iskolák gyermekvédelmi felelőseivel. A folyamat többszereplős, komplex szakértelmet
és kitartást igényel.
A másik kommunikációs vonal a stratégia első pontjában tárgyalt többségi
társadalomra vonatkozó tájékoztatás. Ennek keretében a város lakossága megismeri a
szociális bérlemények rehabilitálására és az állomány bővítésére vonatkozó
programelemeket a beavatkozások épített és társadalmi környezetre gyakorolt hatásait.
Általános beavatkozásként mindezek mellett az Önkormányzat ösztönözni kívánja az
érintett területen élőket, közvetlen környeztük rendben tartására és kertjeik önellátást
segítő megművelésére. Szükséges kidolgozni a motiváló tevékenység hátterét oly
módon, hogy ne csak az önkormányzati tulajdonú lakásokban élőket, hanem a terület
többi lakosát is képes legyen megmozgatni annak érdekében, hogy lakókörnyezetüket
rendben tartsák, fejlesztéseket hajtsanak végre.
A fizikai beavatkozáson túl a bérlakások kiutalására vonatkozóan fontos olyan
ösztönző rendszer beépítése, ami motivációt jelent a lakók számára a továbblépésre
(lakástakarékosság, szakmaszerzés, állandó munkahely stb.).

A bérlakás rekonstrukciós és építési programmal egy olyan folyamat indul meg a városban,
amely hosszabb távon közvetlen hozzájárul a halmozottan hátrányos helyzetű családok
többségi társadalomba történő beilleszkedéséhez és a program működésbe hozása révén
felszámolásra kerülnek azok a krízisterületek, amelynek elemzésére részleteiben kitér az Antiszegregációs Terv.
d.) Oktatási integráció biztosítása:
Az önkormányzat 2010. december 31-éig Cselekvési Tervet dolgoz ki a meghatározott
integrációs feladatok teljesítése érdekében. A Cselekvési Terv alapja: „Jászapáti Város
közoktatási esélyegyenlőségi helyzetértékelése és intézkedési terve”, valamint „Jászapáti
Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája”. A Cselekvési Terv elkészítésére és
megvalósításának felügyeletére az önkormányzat ideiglenes bizottságot hoz létre, a munka
szakszerűségének, eredményességének erősítésére közoktatási, esélyegyenlőségi, valamint
anti-szegregációs szakértő segítségét veszi igénybe.
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Cselekvési Tervnek ki kell terjednie a jelenlegi oktatásszervezési gyakorlat felülvizsgálatára
és átalakítására, annak érdekében, hogy mind az integrációs szakmai elvárások
feltételrendszerének, mind az ehhez kapcsolódó támogató források (integrációs és képesség
kibontakoztató támogatás lehívása) eléréséhez kapcsolódó kritériumoknak megfeleljen. A
Cselekvési Terv megvalósításának határideje 2011. szeptember 01.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében végrehajtandó feladatokra vonatkozó általános
javaslatok
 Folyamatosan szükséges nyomon követni és pontosítani a városban élő halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók számát.
 Folyamatosan tájékoztatni kell a 3-5 év közötti gyermekek szüleit, arról, hogy milyen
hosszabb távú fejlődési előnyökkel jár, ha minél korábbi időponttól járatják óvodába a
gyermeküket.
 Az iskolának kiemelten kell kezelnie a hátrányos helyzetű és az integrált nevelésben,
oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók mentorálását. Az általános
iskolai és középiskolai oktatásban az oktatói segítségnyújtás mellett, ennek egyik
hatékony eszköze a tanulókkal való nem kizárólag oktatási célú kapcsolattartás, amely
az ifjúsági orvos (létező egészségügyi ellátási forma a városban), pszichológus
alkalmazásával lehetséges. A komplex mentorálási folyamat a család bevonásával
történik. A családokkal történő kapcsolattartásban szükséges a Családsegítő
programszerűen szervezett aktív részvétele.
 Szükséges kidolgozni azokat az ösztönző rendszereket, amelyek a hátrányt elszenvedő
családokból származó tanulók esetében motivációt jelentenek a tanulásra és a jobb
teljesítményre.
 Az intézmények kapcsolódjanak be olyan programokba, melyeknek célja az
esélyegyenlőség előmozdítása és a sokszínűség előnyeinek bemutatása a nem állami
szervezetek részvételének erősítésével.
 Javasolt segítő programok bevezetése (ahol ezek még nem működnek) és a működő
programok folytatása, figyelemmel kisérése. Fontos a tanulók, elsősorban a célcsoport
minél nagyobb számban történő bekapcsolása ezekbe a programokba.
e.) Érintett lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása:
A szociálisan hátrányos helyzetű lakosságra jellemző, hogy a munkajövedelemmel a család
egyetlen 15 évet betöltött tagja sem rendelkezik. Ezen csoportok foglalkozatási problémáján
segít a Jászapáti Város Önkormányzat 2009 decemberében elfogadott Foglalkoztatási Terve.
A célcsoportot érintően a foglalkoztatás javítása érdekében indított további programok célja a
célcsoporton belül a foglalkoztatási helyzet javítása és a programokon keresztül kapcsolódás a
város gazdaságfejlesztési céljaihoz.
A város elsődleges gazdaságfejlesztési célja a nagyobb hozzáadott értéket termelő gazdasági
tevékenységek megtelepedésének szorgalmazása és ezen tevékenységek infrastrukturális és
működési hátterének biztosítása. A város közép- illetve hosszabb távon tehát olyan
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gazdaságfejlesztési irányt választott, amelynek fejlesztéséhez képzettségi sajátosságai miatt a
célcsoport leginkább infrastrukturális fejlesztési oldalról tud bekapcsolódni.
Feladat tehát:
 Meghatározni azon munkakörök és tevékenységek körét, amelyekre a fejlesztéseknél
és a fejlesztések eredményeinek működtetésénél szükség lesz (földmunkagép kezelő,
kertész, karbantartó stb.).
 A munkahelyek betöltésére való alkalmasság megteremtéséhez természetesen képzési
programokat is szükséges biztosítani. Az Észak-alföldi Régió Munkaügyi
Központjának Jászberényi Kirendeltsége a helyi középiskolákkal és a városi
önkormányzattal együttműködve képes teljesíteni a speciális képzésre irányuló
igényeket is.
A fiatalabb, eredendően HHH-s gyermekek közül származó munkaerő bevonásához,
lényeges, hogy a város vállalkozói igények felmérésével tisztába kerüljön a
hiányszakmákkal. A definiált hiányszakmák (pl. kőműves, festő, asztalos,
esztergályos, fémfeldolgozó és egyéb fémmegmunkáláshoz kapcsolódó szakmák)
képzési háttere biztosított a helyi középiskolában, a felnőttképzés pedig az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat (munkaügyi központ) Jászberényi kirendeltségén keresztül
elérhető.
Fontos, hogy az érintett célcsoport a mentori szolgálat segítségével e szakmák
irányába orientálódjék. Lényeges, hogy a folyamat végén önálló munkavállalóként
jelenhessen meg a célcsoport.
A fentiek tükrében HHH- s fiatalok esetében indokolt városi szinten a korábban
részletezett mentori szolgáltatás. A mentor feladata a veszélyeztetett gyerekkel és
szüleikkel való kapcsolattartás, motiválásuk annak érdekében, hogy a gyermek úgy
végezze el az általános iskolát, hogy azt elhagyva felkészült legyen egy szakma
(lehetőleg fent definiált hiányszakma) elsajátítására. A beavatkozás eredményeként
hiányszakmák pótlódnak és csökkennek a szociális kiadások.
Az egyes korcsoportokhoz kapcsolódó beavatkozási szükségletek a célcsoport foglalkoztatás
erősítése érdekében (oktatás, mint eszköz és a foglalkoztatás összefüggései)


A korai fejlesztés feltételeinek megteremtése a bölcsődei és óvodai férőhelyek
növelésével, a gyermekek ellátási, nevelési feltételinek javításával.
Az önkormányzat az ÉAOP.4.1.1. keretében „Minden gyermek óvodája program I.
ütemének megvalósítása Jászapátin” című projekttel 2010-2011 években két
óvodaépületet felújít, bővít, egyúttal megteremti egy óvodai csoportbővítés feltételeit.
Az önkormányzat az ÉAOP-2009-5.1.1/D. keretében pályázatot nyújtott be „Jászapáti
városközpont integrált fejlesztése” címmel, melyben az önálló óvodai intézmény
harmadik óvodájának felújítása is megvalósul.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az ÉAOP-2009-4.1.3/B. jelű, Bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése tárgyban kiírt
felhívásra „Bölcsődei ellátó intézmény fejlesztése, funkcióját veszített önkormányzati
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épület felújításával, átalakításával” címmel. A projekt eredményeként a bölcsőde a
városközponton belül egy másik, felújított épületbe kerül és a projekt eredményeként
csoportbővítés is megvalósul.
A fejlesztésektől az önkormányzat azt várja, hogy megvalósul a gyermekek korai
fejlesztése, az alacsony státuszú lakosságból minél nagyobb arányban kerülnek
bölcsődébe a gyermekek, és minden 3. életévét betöltött gyermek óvodai ellátásban
részesül, megvalósul a teljes óvodáztatás, kiemelt figyelemmel a HHH-s gyerekekre.
A gyermekek életkilátásai javulnak, szocializációjuk nem egyoldalú,
alkalmazkodóképességük fejlődik; a szülőknek alkalma van foglalkoztatásukat
lehetővé tevő programokon való részvételre;
 Általános iskolai sikeresség javítása (tanulmányi eredmények javítása mentori
rendszer kiépítésével; a város számára megfelelő formában kialakított tanoda),
érdeklődés felkeltése, tanórán kívüli felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások
biztosítása, továbblépés elősegítése a középiskolai oktatás felé a család, mentor és az
iskolák bevonásával. Ezen együttműködés eredményeként cél a piacképes
szakképesítés vagy érettségit adó középiskolában való továbbtanulás, középiskolai
szinten a lemorzsolódás csökkentése; további speciális 1 éves szakiskolai képzések
bevezetése igény és forrás szerint.
A felnőtt lakosságon belül szoros együttműködésben a Munkaügyi Központ
Jászberényi Kirendeltségével, az általános iskolákkal és a szakképző intézményekkel
az alábbi (már eddig is rendelkezésre álló) programok folytatása szükséges
(megerősítet együttműködési háttérrel és kommunikációval):
 18 év feletti célcsoport esetében a 8 általános megszerzése; szakképzésbe történő
bevonásuk;
 OKJ-s képzésekben való részvétel szorgalmazása: Nagyon fontos az elérhetőség, a
hozzáférés segítése, az informálás. Ezzel kapcsolatban kiemelkedő jelentőségű szerepe
van a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, amely közvetlen eléréssel bír a célcsoport
felé: a személyes kapcsolatok és a közösségi rendezvények a tájékoztatás spontán és
szervezett fórumai, ahol a CKÖ közvetítő szerepe nélkülözhetetlen.

f.) Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
Általános beavatkozások (szociális területen):
Kötelező, de aktuálisan ellátatlan feladatok:
1/ Szenvedélybetegek nappali ellátása
2/ Pszichiátriai betegek nappali ellátása
3/ Fogyatékkal élők nappali ellátása
4/ Hajléktalan ellátás: nappali melegedő (legközelebb Hatvanban és Budapest van)
5/ Gyermekjóléti szolgálat: helyettes szülő szolgálat és gyermekek átmeneti otthona
(legközelebb Szolnokon van)
A hiányzó ellátási formák jellemzője, hogy jellegüknél fogva nem mind helyezhető el egy és
ugyanazon épületben. Az első három ellátási formák működhetnek együtt, a 4. (hajléktalan
nappali melegedő) nem lehet összevonni semmivel. A gyermekjóléti ideiglenes elhelyező
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intézmény (5.) nem vonható össze semmivel és legalább 10-15 gyermek elhelyezésére kellene
alkalmassá tenni.
Ennek megfelelően a hiányzó ellátásoknak három különálló épületingatlanban kell helyet
találni a jövőben. Itt jelentős épületigény merül fel.
Általános, Anti-szegregációs Terv célcsoportjára irányuló beavatkozások (egészségügyi
területen)
Jászapáti város Anti-szegregációs Tervének célcsoportjára vonatkozóan, általában
elmondható, hogy azok egészségtelen, infrastrukturálisan gyengén vagy egyáltalán nem
ellátott, lakófunkcióra esetenként alig alkalmas épültekben élnek. Olyan kedvezőbb
körülmények között élőkre nem jellemző speciális egészségügyi problémák adódnak náluk,
amelyekkel csak előrehaladott állapotban jelentkeznek a városban található háziorvosnál,
illetve a szakrendelőben.
A jelenséghez kapcsolódóan a város célja esélyegyenlőség biztosítása az Anti-szegregációs
Terv célcsoportját jelentő, hátrányos helyzetű lakosságcsoportok számára az egészségügyi
szűrővizsgálatokhoz és kezelési módokhoz való hozzáférés területén.

A cél eléréséhez kapcsolódó beavatkozások:
1.) Egészségügyi szűrővizsgálati nap szervezése az Anti-szegregációs Terv célcsoportjai
számára, ahol a korcsoport specifikus alapvizsgálatok történnek meg. (szűrő buszok
fogadása) Az akció hosszasabb előkészítést igényel különösen a feladatok szervezése
tekintetében.
2.) Mivel a részvétel nem tehető kötelezővé fontos feladat a célcsoport időben történő
széleskörű tájékoztatása, amiben a Stratégia 1. pontjában részletezett közvetlen elérést
biztosító szervezetnek kiemelten nagy szerepe van. A tájékoztatás tartalmának és
módjának kereteiről a kapcsolattartó szervezet egyeztet a vizsgálatokat várhatóan
lebonyolító egységgel. A beavatkozás elindításának legkorábbi időpontja a 1. pontban
meghatározott lépés megtételének függvényében alakul.
3.) A célcsoport egészségi állapotának felmérése alapján és a szűrővizsgálatok eredményeként
jelentkező speciális problémák kezelésére korcsoportonként speciális egészségvédelmi és
egészségfejlesztési program kerül kidolgozásra és végrehajtásra, amelyben elsősorban az
illetékes háziorvosok, a célcsoportok gyermekeit befogadó oktatási intézmények és az
ifjúsági orvos vesz részt. Az egészségvédelem és egészségfejlesztés terén leginkább
elérhető célcsoportot az iskoláskorúak jelentik. Az oktatási intézmények bevonásra
kerülnek a célcsoport részét képező, otthon nem megfelelő felvilágosításban részesülő,
speciális higiéniás egészségügyi problémákkal bíró hátrányos helyzetű gyermekek
egészségfejlesztési programjába azzal, hogy az összes gyermekre vonatkozó
egészségnevelési programjuk speciális részének tekintik a velük történő foglakozást.
Fontos szempont – hogy a fent jelzett módon – mindenki számára induljon a program, ne
csak a HHH-s gyerekeknek, kiemelve őket, pl. az osztályból. Épüljön be a tantervbe,
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mindenki számára, oly módon kidolgozva, hogy a speciális és általános problémák
egyaránt tárgyalásra kerüljenek.
A beavatkozás elindításának legkorábbi időpontja a 1. és 2. pontban meghatározott
lépések megtételének függvényében 2011-2012.

Terület specifikus beavatkozások:
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elsősorban a gyermekkorú és beteg, rászoruló
lakosságot érinti.
A város veszélyeztetett gyermekkorú lakosságának érdekeit figyelembe véve lehetőség van
arra, hogy az önkormányzati tulajdonú Cimbora házban, arra vállalkozó civil szervezetek
(vagy szakértő magánszemélyek), délutáni felzárkóztató illetve tehetséggondozó
tevékenységeket szervezzenek igény szerint ún. tanoda formájában. A Tanoda szolgáltatás
elindítása érdekében az Önkormányzat, mint partner szerepel a nevezett épület szerződéses
formában, működtetésre történő átadásával.
A program beindítása előtt fel kellene reálisan mérni, hogy a gyerektábor elérhetősége
milyen, azt a lakóhelytől hány perc alatt lehetne megközelíteni, várható-e, hogy eljárnak oda a
gyerekek. Ha nem, akkor a tanodát az érintett iskolákban, annak közelében, közösségi
helyszínen javasolt megvalósítani. A város részéről a tanoda létrehozására vonatkozó szándék
megvan, a pontos helyszín azonban még a felmérések függvényében kerül meghatározásra.
A szegregációt csökkentő beavatkozások ütemezése és forrása
A lakhatósági integrációt elősegítő beavatkozás első lépéseként a közeljövőben (2010)
elindul egy, az önkormányzati bérlakások megújítását célzó rekonstrukciós program (feladat
és ütemterv) készítése. Ennek tartalma lehetővé teszi, hogy az e célra kiírt pályázati
konstrukciók ütemezése függvényében meginduljanak a konkrét épületekre vonatkozó
előkészítő tevékenységek, a stratégiában részletezett lépésekkel. A feladat és ütemterv
tartalmazza a meglévő bérlakás állomány állapotfelmérését, szükségleteket nevez meg és a
beavatkozások tekintetében priorizál (ütemterv). A megvalósítás során a forrásfelhasználás a
priorizálásnak megfelelően történik.
Várhatóan a konkrét felmérések nyomán a stratégiában kiemelt szociális bérlakásokat
elsőként érinti a beavatkozás. (Temető utca)
Oktatási integrációs beavatkozásokra, 2010-től folyamatosan van lehetőség, pályázatok
beadásával. A felkészülés és a pályázatok benyújtása intézményi szinten az önkormányzat
szakmai és pénzügyi támogatásával zajlik.
A foglalkoztatási helyzet javítására vonatkozóan konkrét, egyéni mobilitást segítő pályázati
források állnak rendelkezésre (2010). Cél és egyben aktuális feladat az érintettek forráshoz
segítése, tájékoztatáson és a pályázatok elkészítésének támogatásán keresztül.
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében az egyes stratégiában vázolt
beavatkozásokra vonatkozóan a város 2010-ben megkezdi az előkészítő munkát. Az
előkészítő munka a működtetés rendjét érinti, amely az érintett bizottságok szakmai
előkészítését igényli. Ennek eredményeként a 2010-es évtől, megfelelő szakmai
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előkészítettséggel folyamatosan történjen a pályázatok beadása. Az önkormányzat ezzel
párhuzamosan (2010-2011) igény szerint szakmai segítségnyújtással és az épületinfrastruktúra
biztosításával támogatja a Tanoda elindítására vonatkozó pályázatot benyújtó civil szervezetet
is.
Kiemelten fontos, hogy a pályázati forrásokra alapozott, de jelenleg konkrét pályázati
konstrukciókhoz nem köthető beavatkozások esetében az Anti-szegregációs Terv
tartalma az akciótervi időszak végén (2010-2017) – az IVS monitoring alfejezetében
feltüntetésre került metódusnak megfelelően – átgondolásra és felülvizsgálatra kerüljön.
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Összegzés:
Helyzetelemzés
megállapításaira
(problémára)
hivatkozás

Konkrét cél
szöveges
megfogalmazása

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása

Beavatkozás
felelőse

Valamennyi szegregátumra vonatkozóan tervezett beavatkozások
Cselekvési Terv
megalkotása, mely
Az általános iskola
Az integráció
kiterjed az
osztály és
megvalósítása a
oktatásszervezési
polgármester
oktatásszervezési
város oktatási
gyakorlat
gyakorlata szegregál rendszerében
felülvizsgálatára és
átalakítására

Eredményességet
mérő indikátor
rövidtávon
(1 év)

Eredményes
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indikátor
középtávon
(3 év)

Cselekvési Terv
megalkotása

társadalmi
integrált
integrációt
osztály és
támogató
oktatásszerve
oktatási
zési gyakorlat
rendszer

kapcsolatfelvétel a
vállalkozásokkal,
és
képzőintézmények
kel

Az iskolai
végzettség növelése

Felzárkóztató, és
keresletorientált
szakképzési
programok
megszervezése

Magas
munkanélküliség

Munkahelyteremtés
az alacsony státuszú
lakosságnak

Ipartelepítés az Ipari
Parkban, az alacsony
státuszú lakosok
számára

polgármester

egyeztetések a
betelepülni
szándékozó
vállalkozásokkal

Szabadidős

Szabadidős,

A sportpálya

polgármester

a beruházás

Alacsony iskolai
végzettség jellemző
a szegregátumokban
élőkre

polgármester

Eredményess
éget mérő
indikátor
hosszú távon
(6 év)

Szükséges
erőforrás

pályázati
forrás/önkor
mányzati
önerő

lebonyolított
képzések
száma, és
azon
résztvevők
száma
az alacsony
státuszú
lakosságnak
teremtett
munkahelyek
száma

munkaerőpiac
ra integrált
aránya a
képzéseket
elvégzőkhöz
képest

pályázati
forrás/önkor
mányzati
önerő

az
elhelyezkedett
alacsony
státuszú
lakosok száma

pályázati
forrás/önkor
mányzati
önerő

megvalósított

a sportpályát

pályázati
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Helyzetelemzés
megállapításaira
(problémára)
hivatkozás

Konkrét cél
szöveges
megfogalmazása

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása

Beavatkozás
felelőse

foglalkoztatási
lehetőségek hiánya

sportolási
lehetőségek
bővítése,
feltételrendszer
javítása

felújítása, funkcióval
való bővítése

Lakásállomány
komfort és állag
helyzet ismertének
hiányossága

A lakásállomány
helyzetének
megismerése a
konkrét
beavatkozások
szükségességének
feltérképezése okán

A családsegítő és
gyermekjóléti
szolgálat segítségével
polgármester
helyzetfelmérés a
lakások komfort és
állag állapotáról

Szociális
ellátórendszerhez
való hozzáférés

Alacsony státuszú,

A kikötéssel
fenyegetett
közüzemi
szolgáltatások
feltérképezése

Stratégia

A családsegítő és
gyermekjóléti
szolgálat segítségével
a szolgáltatások
polgármester
megszüntetésével
fenyegetett családok
feltérképezése
Szociális kerekasztal
almunkacsoportjakén

polgármester

Eredményességet
mérő indikátor
rövidtávon
(1 év)

Eredményes
séget mérő
indikátor
középtávon
(3 év)

Eredményess
éget mérő
indikátor
hosszú távon
(6 év)

terveinek
elkészítése,
költségbecslés,
pályázat
benyújtása,
kivitelező
kiválasztása,

fejlesztés

forrás/önkor
igénybevevőin
mányzati
ek száma
önerő

a helyzetfelmérés
tervének
elkészítése

helyzetfelmér
és évenkénti
elkészítése

a
helyzetfelmér
és tükrében
elvégzett
beavatkozások
száma

pályázati
forrás/önkor
mányzati
önerő

a helyzetfelmérés
elkészítése

támogató
rendszer
kialakítása a
fenyegetések
megszüntetés
ére

a
fenyegetettség
megszűnése

pályázati
forrás/lakos
sági saját
erő

az almunkacsoport a megtárgyalt

a sikeresen

Szükséges
erőforrás

pályázati
forrás/önkor
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Helyzetelemzés
megállapításaira
(problémára)
hivatkozás

szegregátumokban
élők
felzárkóztatásával
nincs kiemelten
foglalkozó
intézmény rendszer

Konkrét cél
szöveges
megfogalmazása

menedzsment
létrehozása a
szegregátumokban
élők társadalmi
mobilizációjáért.

Nincs gyakorlati
segítség a
szegregátumokban
élők információhoz
jutásához.

Operatív szervezet
létrehozása a
szegregátumokban
élők társadalmi
mobilizációjáért

Nincs megfelelő
oktatásösztönzés a

Ösztönzés a
magasabb iskolai

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása

Beavatkozás
felelőse

t szervezet
létrehozása az
önkormányzat,
oktatási intézmény,
kisebbségi
képviselet,
foglalkoztatási,
szociális, műszaki
szakemberek
bevonásával

Információs központ
funkcióval való
feltöltése az elérhető
állásokról, képzési
lehetőségekről,
támogatásokról,
félévente jelentés
készítése a stratégiai
menedzsmentnek.
Juttatások biztosítása
a hátrányos helyzetű

polgármester

polgármester

Eredményességet
mérő indikátor
rövidtávon
(1 év)

Eredményes
séget mérő
indikátor
középtávon
(3 év)

Eredményess
éget mérő
indikátor
hosszú távon
(6 év)

Szükséges
erőforrás

megalakulása

és meghozott
beavatkozáso
k száma

megvalósított
intézkedések
száma

mányzati
önerő

egyeztetés a
stratégia
menedzsmenttel
az ellátandó
feladatokról

a
szegregátumo
kban élő,
segítséget
igénybe vevő
lakosok
száma

a
munkaerőpiac
önkormányz
ra integrált és
ati önerő
reintegrált
lakosok száma

a feltérképezett
országos, és

A
támogatásoka

státusz
növekedés a

pályázati
forrás/önkor
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Helyzetelemzés
megállapításaira
(problémára)
hivatkozás

szegregátumokban
élők számára

Alacsony
komfortfokozatú
lakások aránya

Konkrét cél
szöveges
megfogalmazása

végzettség elérésére
a fiatalok körében

A komfortfokozat
javítása

a lakóépületek
1. Ilona szegregátum fejlesztése, a
elhanyagolt
szegregátum
lakóépületek
növekedésének
megállítása
1. Ilona szegregátum
Kiépítetlen
települési
infrastruktúra
1. Ilona szegregátum
kihasználatlan
sportkomplexum

Biztonságos
gyalogos és jármű
közlekedés
biztosítása
közösségi
fenntartható életmód
programok

Eredményességet
mérő indikátor
rövidtávon
(1 év)

Eredményes
séget mérő
indikátor
középtávon
(3 év)

Eredményess
éget mérő
indikátor
hosszú távon
(6 év)

fiatalok számára, és
ösztönzés a
magasabb iskolai
végzettség elérésére.

kialakított helyi
támogató
rendszerek száma.

t igénybe
vevő fiatalok
száma

szegregátumo
kban élők
mányzati
vonatkozásába önerő
n

Komfortfokozatot
javító támogatások
igénybevétele

igénybe vehető
támogatások
felderítése

a benyújtott
pályázatok
száma

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása

a közfoglalkoztatási
programok
segítségével –tranzit
foglalkoztatás
segítségévellakásfelújítások,
illetve építési tilalom
a területre
Járda és út
felújítások, építések
A fenntartható,
egészséges
életmóddal

Beavatkozás
felelőse

polgármester

polgármester

az építési
tilalomra
vonatkozó
rendelet,
közfoglalkoztatás
előkészítése

polgármester

megtervezett
járdák és utak
hossza

polgármester

egyeztetés a
tulajdonossal,
civilekkel

az építési
tilalmi
rendelet
megalkotása,
valamint
célzott
pályázatok
benyújtása
benyújtott
támogatási
kérelmek
száma
megvalósított
programok
száma a

a magasabb
komfortfokoz
atú lakások
száma
a felújított
épületek
száma, az
alacsony
komfortfokoz
atú lakások
számának
csökkenése
kiépített és
felújított utak
és járdák
hossza
egészségesebb
lakosság a
szegregátum

Szükséges
erőforrás

pályázati
forrás/önkor
mányzati
önerő

pályázati
forrás/önkor
mányzati
forrás

pályázati
forrás/önkor
mányzati
önerő
pályázati
forrás
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Helyzetelemzés
megállapításaira
(problémára)
hivatkozás

Konkrét cél
szöveges
megfogalmazása

szervezése a
sportkomplexumon
2. Dankó
Zöldfelületek,
szegregátum
lakóházak külső
gondozatlan terület a
megújítása
város kapujában
2. Dankó
szegregátum 2009es segélyezési
mutatói alapján
javuló tendenciát
mutat
2. Dankó
szegregátum
elhanyagolt
közösségi tér
3. Temesvár
szegregátumban
gondozatlan
területek,

a Dankó
szegregátum
megszűnése a
lakosok státusz
emelkedésével
közösségi terek
építése az integráció
erősítésért
Zöldfelületek,
lakóházak külső
megújítása

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása
kapcsolatos
kompetenciák
megismertetése a
lakossággal
Homlokzati alap
létrehozása,
környezeti akciók
szervezése és
megvalósítása

Beavatkozás
felelőse

Eredményességet
mérő indikátor
rövidtávon
(1 év)

Eredményes
séget mérő
indikátor
középtávon
(3 év)

Eredményess
éget mérő
indikátor
hosszú távon
(6 év)

területen

területén,
lakossági
elégedettség

akciók
megvalósítás
a, homlokzati
alap
felhasználása
képző,
foglalkozatás
i program
indul az
egyeztetések
nek
megfelelően

Szükséges
erőforrás

a szegregátum
területén
felújított
házak száma

magántőke,
vállalkozó
tőke,
önkormányz
ati forrás

a képezést
elvégzők, és
munkaerőpiaci
integráltak
száma

pályázati
forrás/önkor
mányzati
forrás

polgármester,
jegyző

a homlokzati alap
létrehozása,
akciók
előkészítése

polgármester

a foglalkoztatási
menedzser
egyeztetést folytat
a képző
intézményekkel és
vállalkozásokkal

játszótér építése

polgármester

játszótér építés
előkészítése

játszótér
megvalósulás
ának területe

rehabilitált
területek
száma

pályázati/ön
kormányzati

Homlokzati alap
létrehozása,
környezeti akciók
szervezése és

polgármester,
jegyző

a homlokzati alap
létrehozása,
akciók
előkészítése

akciók
megvalósítás
a, homlokzati
alap

a szegregátum
területén
felújított
házak száma

magántőke,
vállalkozó
tőke,
önkormányz

A lakosok képzése
révén munkaerőpiaci
esélyek javítása

212

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017

Helyzetelemzés
megállapításaira
(problémára)
hivatkozás
elhanyagolt lakások
3. Temesvár
szegregátum
elhanyagolt
kulturális, építészeti
(egyedi kétbeltelkes)
értékek
4. Futrinka
szegregátumban
gondozatlan
területek,
elhanyagolt lakások
4. Futrinka
szegregátum
elhanyagolt
kulturális, építészeti
(egyedi kétbeltelkes)
értékek

Konkrét cél
szöveges
megfogalmazása

Stratégiai jellegű
beavatkozás leírása

Beavatkozás
felelőse

Eredményességet
mérő indikátor
rövidtávon
(1 év)

megvalósítása
közösségi programok megvalósítása a
hagyományok megőrzésére, ápolására,
közösségi összetartás erősítésére

közösségformáló,
identitástudatot
erősítő programok
szervezése

Zöldfelületek,
lakóházak külső
megújítása

Homlokzati alap
létrehozása,
környezeti akciók
szervezése és
megvalósítása

közösségi programok megvalósítása a
hagyományok
megőrzésére,
ápolására, közösségi
összetartás
erősítésére

közösségformáló,
identitástudatot
erősítő programok
szervezése

Eredményes
séget mérő
indikátor
középtávon
(3 év)
felhasználása

Eredményess
éget mérő
indikátor
hosszú távon
(6 év)

Szükséges
erőforrás
ati forrás

polgármester,
civil
szervezetek

programok
előkészítése,
megalapozása,
együttműködések
egyeztetése

megvalósult
közösségfor
máló
programok
száma

megőrzött
értékek
(építészeti)
száma

pályázati/ön
kormányzati
/ civil

polgármester,
jegyző

a homlokzati alap
létrehozása,
akciók
előkészítése

akciók
megvalósítás
a, homlokzati
alap
felhasználása

a szegregátum
területén
felújított
házak száma

magántőke,
vállalkozó
tőke,
önkormányz
ati forrás

polgármester,
civil
szervezetek

programok
előkészítése,
megalapozása,
együttműködések
egyeztetése

megvalósult
közösségfor
máló
programok
száma

megőrzött
értékek
(építészeti)
száma

pályázati/ön
kormányzati
/ civil
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Jászapáti Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a 10/2010.(II.11.) számú határozattal a dokumentumot elfogadta
Monitoring és nyilvánosság biztosítása
Az Anti-szegregációs Program megvalósulásának figyelemmel kísérését az önkormányzat
szervezi és irányítja a foglalkoztatatási menedzser segítségével. A település méretének és a
program első időszakának beavatkozási tevékenységei nagyságának alapján külön belső
koordinációs munkacsoport felállítása vagy egyéb, a koordinációt segítő további szervezet
felállítása csak akkor célszerű, ha a megvalósítás első éveinek tapasztalatai alapján a hivatal
belső egységeinek együttműködését ezen a módon nem lehet kielégítő hatékonysággal elérni.
A megvalósulás nyomon követése során az alábbiakban részletezett alapelvek és megoldások
alkalmazására kerül sor.

3.6. Stratégia főbb külső és belső összefüggései
3.6.1. Stratégia külső összefüggései
Településrendezési Terv
Jászapáti Városi Önkormányzat 35/2001/I.01/. rendeletében határozott Jászapáti Város
Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról,
melyben nem található olyan korlátozás, mely az IVS-sel ellentmondásban lenne, vagy
esetlegesen módosítást igényelne az IVS-ben megfogalmazott fejlesztésekkel. A város nem
rendelkezik településfejlesztési koncepcióval.
Gazdasági Program
A Gazdasági Program 2007-2010-es időszakra meghatározta a fejlesztéseket. Több területen
is módosítani szükséges a programot, mivel a program a 2009-2010-es AT alapján került
kidolgozásra. Ellentmondást mutat, hogy Városrehabilitációs tevékenységként még az Északivárosrész rehabilitáció van megjelölve, mint Déli-városrehabilitáció folytatását célzó
program. Azóta és jelen dokumentum elkészítésével egyértelművé válik, a város összetettebb
és homogénebb, mint két városrész.
Az Északi-Városrehabilitációnal integráltabban került meghatározásra jelen IVS-ben három
Akcióterület kijelölésével a fejlesztési cél. Az oktatási-nevelési intézmények fejlesztését,
energetikai korszerűsítés, bölcsődefejlesztés, szociális intézmények fejlesztése, és a
városközponti park, Római Katolikus Templom felújítása, Ipari Park, turisztikai fejlesztések,
akadálymentesítés, ivóvízminőség-javítás is szerepel a Gazdasági Programban a fejlesztések
között. Az IVS-ben megfogalmazott helyzetelemzések, célok, és stratégiák megfelelően
alátámasztva új fejlesztendő területeket is feltárnak, melyek átvezetése szükséges a gazdasági
programba.
Települési Környezetvédelmi Program 2009-2014
Az IVS a Jászapáti Város elfogadás előtt álló Települési Környezetvédelmi Programmal teljes
mértékben illeszkedik, tekintettel arra, hogy az IVS helyzetelemzés részében bemutatott
anyagok a Program helyzetelemzéséből adódnak. A Programban meghatározott
projektjavaslatok a Levegőtisztaság-védelem, Vízvédelem, Földvédelem, Települési
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környezet védelme, Települési környezet tisztasága, Csapadékvíz elvezetés, Belvízvédelem,
Ivóvízellátás, Szennyvízelvezetés és –tisztítás, Energiagazdálkodás, Zöldterület-gazdálkodás,
Közlekedés, Épített környezet védelme, Természet- és tájvédelem, Hulladékgazdálkodás, Zajés rezgés elleni védelem területeken teljes mértékben illeszkedik az IVS leírt fejlesztésekhez.
Fontos megemlíteni, hogy az IVS illeszkedik Jászapáti Város Önkormányzat 10/2009. (IV.
30.) számú rendeletéhez is, mely külön szabályozást ír elő Jászapáti Városban zöldterületek és
zöldfelületek megóvásáról, használatáról.
Jászsági Fejlesztési Koncepció és Operatív Program
Az IVS valamennyi pontja és célrendszere a kistérség települései által megfogalmazott
stratégia prioritásokhoz és specifikus célokhoz illeszkedik, melyet a Jászsági Többcélú
Társulás által 2006-ban elfogadott Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív
programban határoztak meg a 2007-2013-as időszakra.
Ezen prioritások és specifikus célok a következők
I. PRIORITÁS: A HUMÁNERŐFORRÁSRA ÉPÍTŐ VERSENYKÉPES,
INNOVATÍV GAZDASÁG TOVÁBBFEJLESZTÉSE
I.1. Specifikus cél: A közlekedési kapcsolatok fejlesztése
I.2. Specifikus cél: Együttműködésen alapuló innovatív gazdasági
II. PRIORITÁS: A JÁSZSÁGI HAGYOMÁNYOKON ALAPULÓ
TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE
II.1. Specifikus cél: A közösségi és térségi identitás fejlesztése
II.2. Specifikus cél: Esélyteremtés és felzárkóztatás
III. PRIORITÁS: A KISVÁROSI ÉS VIDÉKI ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
III.1. Specifikus cél: Az egészséges élet lehetőségeinek biztosítása
IV. PRIORITÁS: AZ AGRÁRIUM FEJLESZTÉSE
IV.1. Specifikus cél: A versenyképes és fenntartható mezőgazdaság biztosítása
V. PRIORITÁS: TERMÉSZETI ÉS KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME,
FENNTARTÁSA
V.1. Specifikus cél: A térség környezeti állapotának megőrzése és fejlesztése
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség által megfogalmazott célkitűzés a Jász
hagyományokon, újszerű fejlesztéseken és sokszínű együttműködésen alapuló versenyképes
térségért. Ezen belül stratégiai céljukhoz is illeszkedik az IVS: a Jászsági kistérség tagjai
korszerű, versenyképes és integrálódó mezőgazdasággal, innovatív és strukturálisan
kiegyensúlyozott ipari szerkezettel, sokoldalúan képzett, haladó társadalmi integrációval,
valamennyi szektort magában foglaló, erős kapcsolati hálóval rendelkező, együttműködő
térségi társadalommal, jászsági és közösségi identitás és hagyományok húzóerejével
rendelkezik. A közösségek közötti gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok hatására
erősödik a versenyképesség, javul az életminőség, a térség fejlettebbé, ismertebbé válik.
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Konkrét célok:
- vállalkozásfejlesztés
- minőségi termék előállításának ösztönzése
- a térség népességmegtartó erejének növelése a helyi munkalehetőségek bővítésével, a
megfelelő gazdasági intézkedések bevezetésével
- a romák, és a nyugdíj előtt állók és a fiatal anyák problémájának enyhítése a civileknek és a
kisvállalkozásoknak tervezett programokkal
- képzések, szakmai ismeret bővítése, humán erőforrás fejlesztése
- partnerség, együttműködés ösztönzése
- helyi életminőség javítása, örökségvédelem
- környezeti, természeti erőforrások védelme
- a térségre jellemző turizmus fejlesztése.

Megyei tervekben
Az IVS-ben meghatározott valamennyi beavatkozás illeszkedik a Jász- Nagykun- Szolnok
Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akciótervben (2009-2010) Jászapáti
vonatkozásában meghatározott tervezett fejlesztésekhez, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Tanács 025/2009. (VII.22.) számú elfogadó határozatával biztosítja, hogy a
tervezett fejlesztések egyértelműen hozzájárulnak a megye célkitűzéséhez, és fejlesztésihez.
Jászapáti IVS-ben megjelölt beavatkozásai illeszkednek a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2005. október) Jászberényi kitéréségnek
javasolt fejlesztésihez a 3 fő célkitűzésben (1. Versenyképes megye, 2. Lakható megye, 3.
Kiegyensúlyozott megye) meghatározottakhoz.
Új Magyarország Fejlesztési Terv, Észak-Alföldi Operatív Program
A stratégia illeszkedik a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott ÚJ
MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVben (Magyarország Nemzeti Stratégiai
Referenciakerete 2007–2013 Foglalkoztatás és növekedés) meghatározott átfogó célokhoz,
azaz a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése célokhoz.
Az IVS célkitűzése illeszkedik az Észak-Alföldi Operatív Program átfogó céljához a
regionális versenyképesség erősítésében, specifikus célok közül pedig a régió kis- és
középvállalkozói szektorának megerősítéséhez, valamint az épített és természeti környezet
állapotának javításához járul hozzá, a település vonzerejének növelése által a gazdasági
szereplők, a turisták és a lakosság számára egyaránt.

216

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017
3.6.2. Stratégia belső összefüggései
Célok logikai összefüggései
A helyzetelemzésben bemutatott problémafa alakzatban feltüntetve is látszik, hogy a
beazonosított problémákat a kitűzött célokkal integráltan igyekszik megoldani, melyek
Jászapáti Város hosszú távú jövőképe megvalósításának alappillérei.

Stratégia megvalósíthatósága
Tekintettel arra, hogy jelen dokumentum egy hosszú távú fejlesztési stratégia, így az abban
megfogalmazott fejlesztések megvalósíthatóak 15-20 éves időtávon. A fejlesztések a
magántőke várható növekedésével (gazdasági fejlődés) az önkormányzati bevételeket is több
oldalról növelik (növekvő iparűzési adó), melyek majd lehetővé teszik a fejlesztések
megvalósítását.

A célok érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása
A városfejlesztési stratégia átfogó célja a fejlesztések által a városban élők életminőségének
javítása. Az egyes városrészekre meghatározott célok illeszkednek egymáshoz és a
célrendszer nem eredményezi zárványok kialakulását. A településszerkezetnek megfelelően
valamennyi településrészen elsősorban a meglévő funkciók minőségi javítása, erősítése a cél
vagy olyan funkció létrehozása, mely egyáltalán nem létezik a településen. Különböző
funkcióerősítések lettek betervezve az akcióterületekre, funkcióvesztés egyik városrész
területén sem következik be.

A helyzetelemzésben bemutatottakhoz illeszkedően Jászapáti Város védett területekkel és jó
termőképességű földekkel rendelkezik. A természeti és az épített környezet az életminőség
meghatározó eleme, ezért a környezeti szempontok figyelembevétele alapvető mind a
fejlesztési célok és irányok kijelölésénél, mind az azok megvalósítását biztosító
tevékenységek esetében.
Jászapáti integrált városfejlesztési stratégiája célul tűzi ki a természeti és épített környezet
minőségének fenntartását és javítását. A stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez vezető
beavatkozások esetében figyelembe kell venni azok környezeti hatásait, és úgy kell
megvalósítani, hogy azok a lehető legkisebb környezeti károkkal járjanak. A környezeti
minőség elkerülhetetlen romlását okozó, negatív környezeti hatások kompenzálására a város
évente felülvizsgált környezetvédelmi cselekvési tervében kell aktív eszközöket,
tevékenységeket kidolgozni, és azokhoz forrásokat rendelni.

217

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017

3.7. Stratégia megvalósíthatóságának kockázatai
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk azokat a kockázati tényezőket, amelyek a stratégia
tematikus céljainak megvalósulását veszélyeztetik, és amelyek bekövetkezésének
ellensúlyozására a városfejlesztési folyamat során külön hangsúlyt kell helyezni.

Kockázat

Kockázat
jelentőség
e

Bekövetk
ezésének
valószínűség

Következmény

Ipari
vállalkozások
betelepülésének
hiánya

Magas

Közepes

Új munkahelyek
hiánya, iparűzési
adóbevételek
stagnálása

Lakossági
elvándorlás

Magas

Közepes

Elöregedő társadalom

A turizmusra
elkölthető
diszkrecionális
jövedelem
csökken

Közepes

Közepes

Vendégéjszakák
száma stagnál

Alacsony

Szegregált területek
épített környezetének
továbbromlása, az itt
élők társadalmi
kirekesztettsége,
bűnözés növekedése a
területen

Közepes

Csökkenő
mezőgazdasági
termékek

A szegregációs
folyamat
felerősödik

A mezőgazdasági
termelékenység
csökken

Magas

Magas

A kockázat kezelésének
módja
Ipari Park infrastruktúrájának
fejlesztése, aktív marketing
tevékenység, vállalkozói
fórumok tartása
Munkahelyteremtés, valamint
élhető települési környezet
kialakítása
Marketing tevékenység
erősítése, szolgáltatási
csomagok bővítése
alacsonyabb jövedelemmel
rendelkezők számára is
Az érintett területeken is
folyamatos
infrastruktúrafejlesztés,
közterület rehabilitáció; a
munkaügyi központ helyi
kirendeltségével
együttműködésben célzott
oktatási és képzési programok
az itt élők számára,
A mezőgazdászok alternatív
termelésének támogatása
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Kockázat

A stratégia
megvalósításának
lakossági
támogatottsága
csökken

Kockázat
jelentőség
e

Magas

Bekövetk
ezésének
valószínűség

Alacsony

Következmény

A kockázat kezelésének
módja

A stratégia politikai
csatározások témájává
válik, a projekt
előkészítések
elhúzódnak

A lakosság folyamatos és
részletes tájékoztatása, illetve
az előkészítés / tervezés
folyamán a lakosság
érdekeinek figyelembe vétele.
Jó kommunikációval és az
érintett felek, civil
szervezetek bevonásával a
kockázat megszűntethető
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4. A stratégiai megvalósíthatósága
4.1. Nem beruházás jellegű fejlesztési tevékenységek
Városmarketing tevékenység
 A Tourinform Iroda bevonásával Városmarketing terv készítése 2015-re, mellyel a
megfelelő stratégia, jó kommunikáció meghatározása a cél, ezzel egyrészt a
magánbefektetők érdeklődését felkeltik és új beruházások, befektetők jelennek meg a
településen, amely a helyi munkahelyteremtést biztosítja. Másrészt a stratégia
meghatározásával a civilek, lakosság körében terjeszthető szolgáltatásokat a város
által kínált lehetőségeket ismerhetik meg, és nőhet a szolgáltatások kihasználtsága.
Harmadrészt, pedig a stratégiában megfogalmazott marketing kommunikációs
eszközeivel növelheti a szabadidős turisták utazási vágyát, és a növekvő
vendégéjszakákkal a magán- és kereskedelmi szálláshelyek árbevétele és egyben
stabilitásuk is megnő.
Vállalkozások fejlesztése
Jászapáti Város eddig is aktívan segítette a vállalkozásokat és a jövőben célkitűzésében
szerepel a vállalkozások előtérbe helyezése.
 A vállalkozások tanácsadását eddig meghívott előadók segítségével látták el, célként
jelölik meg ezen tevékenységük rendszeresítését, és ezáltal vállalkozói klubok
megalakulását
támogatják
az
információszolgáltatás
mellett,
mellyel
versenyképességük, erőfölényük nőhet összefogásukkal, információbővülésükkel.
 Az önkormányzat a vállalkozások számára térítésmentesen biztosította közmunkásait a
vállalkozások feladatainak elvégzésére, tekintettel arra, hogy a közmunka letelte után,
a vállalkozás, mint már ismert, jó munkaerőt foglalkoztatásba helyezte, így az
önkormányzat közvetlen is hozzájárult a munkahelyteremtéshez.
 Jászapáti Város Honlapján térítésmentesen biztosít felületet vállalkozásai számára a
megjelenéshez, ahol az adott vállalkozás főbb tevékenységeinek bemutatása mellett az
elérhetőségek, holnaphivatkozások is bemutatásra kerülnek.
 A helyi iparűzési adó a Jászapáti Város Önkormányzatának 35/2005.(XII.15.)
rendelete értelmében 2005 óta változatlanul az adóalap (tevékenység fajtájától
függetlenül) 1,4 százaléka.
 A turisztikai vállalkozásokat segíti, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat 24/1995.
(VI.15.) rendelete szerint az adó mértéke a rendelet 1.§. (5) bekezdés alapján
személyenként és vendégéjszakánként - falusi turizmus esetében 100 Ft,- a többi
szálláshelynél 250 Ft, mely regionális és országos viszonylatban is igen alacsonynak
mondható.
 Befektetés ösztönzés: tervalku, melynek keretében az önkormányzat a betelepülni
kívánó vállalkozásoknak engedményt biztosít területbérlés, vagy vásárlás esetén a
foglalkoztatni kívánt helyi lakosok számának függvényében.
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Mezőgazdászok tevékenységének fejlesztése
 A település mezőgazdasági jellegéből adódóan az önkormányzat elsődleges célja a
mezőgazdászok segítése a szezonalitás csökkentésére, melyet egyéb kiegészítő
tevékenységek bemutatásával, és a gazdaság korszerűsítésével érhetnek el. A
szezonalitás csökkentésével a szezonális foglalkoztatás és az ebből fakadó fekete
munka is csökkenhet, melynek eszköze egyrészt az alternatív jövedelemszerzési
lehetőségek (turizmus, kézművesség) megismertetése lehet, másrészt a tevékenységük
folyamatosságával (pl. téliesítés) érhetik el, melyhez leginkább jó gyakorlatok
megismertetésére van szükség. A város célja a mezőgazdasági hagyományok ápolása,
melynek kultuszát az értékesítési területek fejlesztésével, és a hagyományápoló,
megőrző tevékenységgel biztosította és kívánja még hatékonyabban biztosítani.
Civilek tevékenységének fejlesztése
 Jászapáti Város a civilekkel való együttműködését szeretné erősíteni a hagyományok
megőrzése, és további ápolása céljából. A Jászapátiak Baráti Egyesülete, mely 1997ben alakult, jelenlegi taglétszáma 156 fő, 1998-ban egyesült az 1990-óta működő a
Városvédő és Szépítő Egyesülettel. Tevékenységünk igen sokoldalúan segíti városuk
és a Jászság, és egész Jász-Nagykun-Szolnok megye történetének, hagyományainak
ápolását. Előtérbe helyezik a múlt emlékeinek ápolását, a város jövőjének érdekében.
Rendszeresen tartják a kapcsolatot a helyi és az elszármazott jászapátiak között,
valamint ápolják az Apáti nevű települések, külföldi testvérvárosok közötti
kapcsolatokat. Saját rendezvényeik, amelyeket az önkormányzattal együttműködve
valósítanak meg: Jászsági Gazdanapok, Aratónap, Jász Alkotók Körének Tábora,
Hagyományos szakmák - Szakmai hagyományok”.
A „JÁSZ-SAROKPONT” Összefogás a Térség Jövőjéért elnevezésű Akciócsoport,
amelynek gesztorszervezete a JABE lett. A 2005 óta zajló programnak köszönhetően
48 pályázó által elnyert 76.100.000 forint támogatás segítségével 2008. szeptember
elejéig valamennyi pályázat megvalósításra került, 95.257.400 forint összköltségű
beruházás valósulhatott meg a térségben. Jelenleg a pályázatok elszámolási időszaka
tart, a 48 végső kedvezményezet pályázatból 2008. október elejéig 35 pályázatnál a
helyszíni ellenőrzés is befejeződött.

4.2. Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások
Az integrált stratégia megvalósítása során Jászapáti Város célkitűzése, hogy a
leghatékonyabban és a legnagyobb szakértelemmel valósítsa meg az abban foglaltakat. Ennek
értelmében minden kérdésben stratégiai menedzsmentet Jászapáti Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete hoz meg. Operatív menedzsmentként pedig Városfejlesztési
munkacsoportot működtet, melynek főbb jellemzője, hogy az önkormányzat különböző
szakterületeiről (építés, szociális, környezetvédelem, oktatás, adóigazgatás) egy-egy szakértő
vesz részt a munkában, valamint az adott témában érintett aktuális projektmenedzser, illetőleg
nem állandó tagként tanácsadók segítik munkájukat.
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A Városfejlesztési Kézikönyv ajánlása alapján alacsony lakosságszámmal rendelkező
településként nem javasolt a Városfejlesztő Társaság létrehozása, mivel jelen szervezeti
felépítéssel a továbbiakban is biztosítani tudja a hatékony, maximális szakértelemmel és
településismerettel bíró munkavégzést.
Képviselőtestület feladati
A lakosság és szervezetek részére az IVS véleményezési lehetőségének biztosítása mind a
település honlapján mind a közmeghallgatások keretében.
A városfejlesztési munkacsoport által bemutatott elemzések, előterjesztések megvitatása,
véleményezése, átdolgozási javaslatok megtétele, a Városfejlesztési Munkacsoport
„monitoringozása” a fejlesztési eredmények visszacsatolásának ellenőrzése.
A Városfejlesztési Munkacsoport feladatai
 Az IVS dokumentum elkészítése, nyomon követése, felülvizsgálata, elvárt
eredmények és hatásainak nyomon követése
 Társadalmi, gazdasági, és szabályozási környezetváltozások nyomon követése, a külső
feltételrendszer változásainak figyelemmel kisérése, azoknak a stratégiai célokra és
eszközökre gyakorolt hatásainak elemzése.
 Az IVS-re beérkezett vélemények gyűjtése, elemzése és az alapján javaslatok
megtétele a Testületnek.
 Folyamatos tájékoztatás a jelenlegi projektek megvalósulásáról és a pályázatban
elnyerhetőkről.
 Együttműködés az önkormányzat gazdasági társaságaival akcióterületi terv készítése
és felülvizsgálata.
- Gazdaságfejlesztési elemek integrációja.
- A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek
koordinációja, lakosság bevonása.
- Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi és nem beruházási fejlesztések
megvalósítása
- Fenntartás koordinációja.
- További pályázati és egyéb források felkutatása, tanácsadói konzultációk az illetékes
szervekkel.
- A terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák
elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek
kialakítása érdekében).
- A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési
munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az
elkészült munkák átvétele).
- Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a
beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása,
megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele).
- A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók,
beépítési formák megvalósulásának elősegítése).
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-

Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a
Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal).

4.3. Településközi koordináció
A település a Jászberényi kistérség és a szomszédos Hevesei kistérséggel is szorosan
együttműködik a nemzetgazdaság különböző területein. 1997-ben elkészült Jászsági
Szennyvízfejlesztési Program, 1999-ben pedig a Jászsági regionális szilárd hulladéklerakót
megvalósító települések rekultivációt és szelektív hulladékgyűjtést alátámasztó program volt,
melyet azóta az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energetikai Operatív
Program 2.3.0 konstrukciójában REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
gesztoraként a jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd
hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg.
Jászdózsa, Jászszentandrás és Jászivány teleülésekkel együttműködésben – a
feladatmegosztás elvét követve – nőtte ki magát a szélessávú internet megvalósításának
pályázata, amelynek gesztora Jászdózsa lett.
A Jászsági települések első nagy turisztikai lépéseként megalakították a „Jászok Földjén
Turisztikai Egyesületet” mely a térség Turisztikai Desztináció Menedzsment feladatát látja
majd el, melyhez Jászapáti, mint a legmagasabb kereskedelmi szálláshelyen eltöltött
vendégéjjel rendelkező település csatlakozott, és biztosította Tourinform irodájával való
együttműködést.
A Jászsági Többcélú Térségi Társulás eddigi projektjeiben részt vett Jászapáti Város
Önkormányzata úgy, mint az INTERREG CADSES III B „Tematikus útvonalak kialakítása a
Jászságban” mely 2005-től 2007-ig tartott több nemzetközi partner részvételével. Hazai forrás
tekintetében a HÖF-TEKI utca névtáblák, és az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Sport Szakállamtitkárság által kiírt komplex kistérségi Szabadidősport Program
(2008) keretében is Társulási szinten pályázott. Továbbá munkaerő biztosításával is segíti a
Jászság 18 települése által benyújtandó közel 400 Millió Forintos ÉAOP-2009-3.1.4_
Közösségi Közlekedés Fejlesztése a Jászságban nevű pályázat benyújtását.
A város felismerte a térségi összefogásokban rejlő lehetőségeket, így a
hulladékgazdálkodáson, turisztikai desztináció menedzsmenten és közfoglalkoztatáson kívül a
közösségi közlekedést, valamint a közigazgatás megreformálását is kistérségi települések
összefogásával kívánja megvalósítani.
Jászapáti Város Önkormányzata valamennyi érintett településnek bemutatta a fejlesztési
terveit, egyrészt a Jászsági Többcélú Társulás 2009. december 18-i Ülésén (meghívó, jelenléti
ív, határozat, jegyzőkönyv 2. mellékletként csatolva) ahol a Társulás Tagjai egyöntetűen
támogatták az abban megfogalmazottakat, valamint további együttműködési és
projektjavaslatokkal éltek.
Jászszentandrás polgármestereként Banka Ferenc elmondta, hogy mind gazdasági,
közszolgáltatási, és oktatási területen is szoros kapcsolatban van a szomszédos településsel,
mintegy Jászapáti elővárosaként jellemezheti Jászszentandrás Község Jászapátihoz való
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pozícióját. Kiemelten fontosnak tartja, hogy Jászszentandrás község lakosai számára fontos
területek felújításra kerüljenek, és lehetőség szerint a központban lévő park felújítása is
megtörténjen, mivel a község gyermekei ott tudnak az iskolai buszjárat megérkezéséig
hasznosan szabadidőt eltölteni. A gazdasági funkcióban fejlesztendő rész közvetlen hatással
bír a településre, mivel a község mezőgazdasági termelői is a Jászapáti piacon árulják
termékeiket, a fejlesztés következtében az ő piaci helyzetük is javul, erősödik. Javaslata, hogy
lehetőség szerint kerüljön kibővítésre a piaci árusítóhelyek száma, és legyen lehetőség zárt,
hatósági előírásoknak megfelelő épületek bérlésére, ahol a pék, vagy húsáru termékek
kerülhetnek értékesítésre, közvetlenül a termelőtől a fogyasztóig. A kistérség legmagasabb
vendégéjszakával rendelkező településeként elmondta, hogy a fejlesztés eredményeként
Jászapáti turisztikai szempontból is növekvő imázsra tesz szert, mely kedvező hatással bír
majd várhatóan Jászszentandrás településre is.
Hajdú László Jászkisér Város Polgármestereként elmondta, hogy számos közigazgatási
funkcióban Jászkisér lakosai Jászapáti Városhoz tartoznak, és nekik is kiemelten fontos a
fejlesztések megvalósítása. Támogatja a projekt megvalósítását. Amennyiben segítségre van
szüksége a városnak, számíthatnak Jászkisérre.
Győriné Dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru polgármestereként elmondta, hogy szívesen
működik együtt a Jászapáti Várossal a programok megvalósítása során.
A javaslatokat Jászapáti Város elfogadta és beépítette az IVS-be és a pályázatba.

4.4. Ingatlangazdálkodási Terv
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretén belül kidolgozandó Ingatlangazdálkodási Terv
alapján lehet bemutatni Jászapáti városrészeihez kapcsolódó, önkormányzati ingatlanok
hasznosítását. A város stratégiai ingatlangazdálkodása arról szól, hogy az önkormányzat
ingatlantulajdonát milyen módon kívánja bekapcsolni a rehabilitációs és fejlesztési
tevékenységébe és mi az értékesíthető, illetve hosszú távon önkormányzati tulajdonban,
kezelésben maradó önkormányzati vagyon.
1. Lakáscélú forgalomképes ingatlanok
Jászapátin a lakáscélú forgalomképes ingatlanok száma 58, ebből 4 szociális alapon kiutalt
bérlakás. Területi megoszlásuk a városrészek között:
- Városközpont: 31 db
- Kisjárás: 4 db
- Felvég: 2 db
- Tabán: 1 db
- Alvég: 1 db
- Szögvég: 19 db
További 30 piaci alapon kiutalt bérlemény, négy bérlemény jelenleg nem funkcionál és 20
bérlemény költségelvű.
2. A nem lakás céljára szolgáló helységek (összesen: 67db)
- Iroda: 19 db
- Üzlet: 13 db
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- Garázs: 9 db
- Raktár: 9 db
- Orvosi rendelő: 6 db orvosi rendelő, 1 védőnői rendelő
- Állatorvosi rendelő: 1 db
- Napközi konyha: 1 db
- Cimboraház: 1 db
- Mázsaház: 1 db
- Kollégium: 1 db
- Orvosi ügyelet: 1 db
- Mentőállomás: 1 db
- Csökkent munkaképességű dolgozókat foglalkoztató: 1 db
- Mozi: 1 db
- Pénzkiadó automatának hely: 1 db
Ebből 15 nincs hasznosítva, ebből 4 üzlet, 2 garázs, 1 raktár, 7 iroda és 1 kollégium.
A Városközponti Akcióterületen 4 üzletet a város a hiányzó kereskedelmi szolgáltatások
pótlására, például butikok kialakítására, míg a 7 irodát, szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak
szeretné bérbe adni.
Tervezett önkormányzati és önkormányzati tulajdonon tervezett
Tulajdonos
beavatkozások a Városközpont Akcióterületen
Piaccsarnok használaton kívüli részének felújítása, bővítése
önkormányzati
Városi Könyvtár pincéjének felújítása, közösségi klubbá történő
önkormányzati
kialakítása, fűtés korszerűsítése
Városközponti park teljes körű rehabilitációja
önkormányzati
Jászapáti Általános és Művészeti Iskola Damjanich úti épületének
önkormányzati
homlokzati felújítása, akadálymentesítése
Jászapáti Általános és Művészeti Iskola Velemi Endre úti épületének
önkormányzati
homlokzat felújítása, akadálymentesítése
Óvodai Intézmény Fő téri épületének felújítása
önkormányzati
Közcélokat szolgáló sport, és szabadidős sportpálya felújítása a
önkormányzati
Damjanich úton
Járdafelületek felújítása a városközpontban
önkormányzati
Légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése, a Velemi Endre és Árvai önkormányzati
utcákban
Közbiztonság javításának érdekében térfigyelő kamerarendszer
önkormányzati
fejlesztése a városközpontban
Kerékpárút építése, a városközpontból a Győri útig
önkormányzati
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása a Velemi és Árvai utcákban. önkormányzati
Vágó Pál Emlékház felújítása
önkormányzati
A Jászapáti Római Katolikus Templom homlokzati felújítása, közvetlen
egyházi
környezetének rendezése
A Jászapáti Római Katolikus Templom belső felújítása
egyházi
31-es számú főút megerősítése, körforgalom kialakítása
állami
Tervezett önkormányzati és önkormányzati tulajdonon tervezett Tulajdonos
beavatkozások a Szögvég Akcióterületen
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Kerékpár út felújítása illetve kiépítése a Gólya dűlőig.
Nagyhomokos-tó rekultiválása.

önkormányzati
önkormányzati
JNSZ
Megyei
Tornaterem építése középfokú oktatási intézménynek
Önkormányzat
Autóbusz öblözet kialakítása eső beállóval.
önkormányzati
Térfigyelő kamerák telepítése a közbiztonság javítása érdekében
önkormányzati
Infrastruktúra tovább fejlesztése –vízhálózat kapacitásának növelése, önkormányzati
belső utak burkolása – az Ipari Parkban.
Ravatalozó felújítása
önkormányzati
Ipartelepítés/Bércsarnok építés az Ipari Parkban
önkormányzati

Tervezett önkormányzati és önkormányzati tulajdonon tervezett
beavatkozások az Alvég Akcióterületen
Panna tó és környezetének rekreációja
Sportpálya felújítása / öltöző épület, füves pálya, kerítés /
Csapadékvíz elvezető rendszer burkolttá, ill. zárttá tétele
Petőfi Sándor úti járda felújítása
A Strandfürdő nagy-medencéjének vízforgatóval történő ellátása
Új faházak építése a kemping területén
Étterem a Panna kútjához
Apáti Gyógyvíz értékeire alapozott Gyógy- és Turisztikai Fejlesztése

Tulajdonos
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati

Az 1 raktárépületet a Kisjárás városrészen elsődlegesen felújítani szükséges és utána
eldönthető a bérbe vagy eladása az épületnek.
Az 1 kollégium a Kisjárás városrészen található, mint funkcióját vesztett épület az ÉAOP2009- 4.1.3 B komponenségben bölcsőde bővítésre benyújtásra került, tekintettel arra, hogy a
meglévő bölcsőde bővítése már nem volt kivitelezhető.
A fiatalok házában lévő költség-elvű bérlakások - pályázati eljárás keretében, takarékosságra
ösztönzéssel bérbe adott - egyedülálló fiatal, fiatal házaspárok és fiatal élettársak átmeneti
elhelyezésére szolgáló lakások.
Ingatlanvásárlás
Az Alvég Akcióterületen a helyi építési szabályzatban üdülőövezetként megjelölt fejlesztési
terület, mely jelenleg magántulajdonban van a Beöthy István út bal oldalán (Panna kútja
mellett). A tervek szerint rekreációs terület, és hétvégi házak kerülhetnek kialakításra.
A Szögvég Akcióterületen az Ipari Parkban további területvásárlások esedékesek, melyeket az
infrastruktúrafejlesztések után a betelepülő vállalkozásoknak bérbe és eladnak.

4.6. Partnerség
Annak érdekében, hogy a fejlesztések által érintett potenciális társadalom minél szélesebb
körének véleményezésével kerüljenek kiírásra, Jászapáti Város az IVS-t vitára bocsátotta. A
társadalom minél szélesebb körű bevonása érdekében többcsatornás egyeztetéseket folyatott,
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melyet egyrészt a már bemutatott településközi koordináció, a civilekkel történt kerekasztalos
egyeztetés, a vállalkozások fórum, míg a lakosság primer, kérdőíves kvantitatív kutatás
keretében egyeztette.
Civilekkel történt egyeztetések
A civilekkel történt egyeztetés emlékeztetője jelen dokumentum 3. számú mellékleteként
került csatolásra. A helyzetelemzésben feltártakra való tekintettel Jászapáti Város a civilek
kerekasztali egyeztetést folytatott 2009. november 15-én.
Szabó Lajos Jászapáti Város Polgármestere elmondta, hogy a kerekasztali egyeztetés célja
egyrészt az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükséges tematikus célok
területi alapú koordinációja, a területi célok kialakítása: a város egészére és a városrészekre
vonatkoztatott problémák és célok valamint megoldási javaslatok egyeztetése, a stratégia
végrehajtásába bevonható érdekeltek azonosítása, közreműködési, végrehajtási kapacitásaik,
képességük felmérése, a végrehajtásba való bevonásuk előkésztése,a tervezett fejlesztések
által érintettek véleményének megismerése, ötleteik, javaslataik beépítése a beavatkozások
elfogadottságának és hatásának javítása érdekében, a partnerség építésének és a partnerekkel
való párbeszéd színteréül szolgáló intézményes keretek, alkalmazott eszközök kialakítása.
Elmondta továbbá, hogy a lakosság részére kérdőíves javaslattétel áll rendelkezésre. Az
egyeztetés további célja, az Észak-Alföldi Operatív Program keretében benyújtandó
Funkcióbővítő pályázat ismertetése, és társadalmasítása. Nyertes pályázat esetén a pályázat
keretében minimum 15 Millió Forint összköltségű a fejlesztésekhez illeszkedő „szoft”
programot szükséges megvalósítani, melyben nagymértékben számít a civilek eddigi
aktivitására.
Felkérte Illés Pétert, hogy ismertesse az IVS helyzetelemzését, és az alapján meghatározott
stratégiát, és fejlesztendő akcióterületeket, valamint a belvárosi akcióterület funkcióbővítő
pályázatban benyújtandó városrehabiltiációs terveit.
Szabó Lajos polgármester elmondta, hogy az IVS megalkotása mérföldkövet jelentet a város
életében, ezért kiemelten fontos annak integráltsága. Felkérte a jelenlevőket, hogy mondják el
véleményeiket, javaslataikat.
Bíró László a Jövő Szakemberéért Oktatási, Kulturális, Sport Alapítvány képviseletében
elmondta, hogy város legnagyobb problémájaként a munkanélküliséget tekinti, melynek oka
az alacsony iskolai végzettség, és a magas, mezőgazdasági vállalkozások száma. Elsőként azt
kellene kihasználni, amije van a településnek, tehát a mezőgazdasági területet, és a turisztikát
lenne szükséges erősíteni. Probléma azonban, hogy az árusok nem férnek el a piacon, és hogy
a város élelmiszer előállítói: Jász- Sütőház, Jász-Tej, termékei nem találhatók meg ott, mert
nincs olyan helyiség, ahol az ÁNTSZ engedné azt értékesíteni. Azonkívül a mezőgazdasági
termékek és termelési módok igen nagy érdeklődésre tartanak számot, például a JABE által
hagyományosan megrendezésre kerülő Gazdanapokon és Aratónapon, érdemes lenne a
turisztikába bevonni őket, ehhez persze képezés lenne szükséges.
Lénárt Mihály az Aranykalász Alapítvány képviseletében elmondta, hogy egyetért az
elhangzottakkal, annyival kiegészítve, hogy az Ipari Park kihasználatlansága aggasztó, 2002
óta elmaradtak a vállalkozások, melynek okát a rossz útminőségben látja, és az alacsony
iskolai végzettségben. Szükséges lenne a középiskolával és a TISZK-kel koncentráltabb
koordinációt végrehajtani.
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Kis Józsefné, A Jászapáti Templomért Alapítvány elnöke hozzátette, hogy az elhanyagolt
érintetlen természetvédelmi területek kihasználtsága sajnálatos, turisztikailag, vagy csak
zöldfelület képzésre alkalmas lehetne. Azonkívül a lakosságban is tudatosítani kellene a
fenntarthatóbb életmódot, esetleg lakossági akciók lehetősége ajánlott lenne, például fák,
cserjék ültetésére.
Lóczi Miklós a Jászapátiak Baráti Egyesületének elnöke elmondta, hogy ő a város erejében a
hagyományőrzést látja. Egyetlen egy jászsági település sem fordít annyi gondot a
hagyományőrzésre, mint Jászapáti a civilekkel. Ezt erősítve hagyományőrző programok
kialakítása is szükséges lenne a Jász identitástudat fenntartásáért, és ezt már a korai
beavatkozásokban kellene elkezdeni. De mindezen programokhoz nem áll rendelkezésre
terem vagy klubhelyiség, eddig is minden programot a Házasságkötő teremben kellett
megvalósítani.
Kis Beáta a Jásztánc Alapítványt képviselte hozzátette, hogy véleménye szerint szükséges
lenne építeni egy legalább 500 fő befogadására alkalmas rendezvénytermet, vagy
sportcsarnokot, ahol nagyobb rendezvények is megtartásra kerülhetnének.
Szabó Lajos Polgármester megköszönte a javaslatokat, és minél többet igyekszik azokból
beépítetni, de sajnos vannak olyan esetek, mind például a sportcsarnok-rendezvényterem,
melyet kihasználtság-üzemeltetés szempontjából nem gazdaságos fenntartani. Nagyobb
városok is küszködnek az ekkora méretű termek üzemeltetésével. De tisztelettel megkérte a
civil szervezeteket, hogy továbbra is aktívan vállaljanak szerepet a város életében, és az IVS
aktualizálásán, illetőleg nyertes pályázat esetén a programok megvalósításánál is számít majd
aktív részvételükre.
A felvetett problémák beépítésre kerültek a helyzetelemzés részbe, a javasolt fejlesztések
közül pedig a sportcsarnok építés nem került beépítésre (bár a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat tervez tornaterem építést a Szögvég Akcióterületen).
Vállalkozásokkal és lakosokkal történt egyeztetések
A vállalkozásoknak 2009. szeptember 24-i Vidékfejlesztő fórum –pályázati lehetőségek
bemutatása az ÚMFT és ÚMVP-ben- keretében került ismertetésre a városfejlesztési
terveinek meghatározása, és felkérték őket személyes javaslataik megtételére, valamint azok
papíralapon történő bemutatására a kiosztott kérdőív segítségével (a fórum jelenléti íve az
IVS 4. számú mellékletét képezi). Ugyanezen kérdőív kitöltésére volt lehetősége a
lakosságnak az önkormányzati ügyfélszolgálaton, és a település honlapján 2009. december
15-ig. A kérdőív jelen IVS 5. számú mellékletét képezi. Fontos megjegyezni, hogy a kérdőív
értékelésénél különválasztásra kerültek a vállalkozók által kitöltött kérdőívek, tekintettel
Jászapáti Város stratégai céljaira. A fórumon elhangzottak alapján kerültek a magánszféra
tervezett beavatkozásai beépítésre az Akcióterületi fejlesztésekbe.

Igényfelmérés a lakosság és vállalkozások körében
Az igényfelmérés körülményei:
1. Az igényfelmérés készítője: Jászapáti Város Önkormányzata
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2.

Igényfelmérés célja: lakossági, vállalkozói, társadalmi
igények
feltárása
az
ÉAOP-2009-5.1.1/D. kódszámú „Funkcióbővítő integrált
települési fejlesztések” című felhívásra készített „Jászapáti
városközpont integrált fejlesztése” pályázathoz.

3. Igényfelmérés

kezdete:

2009. szeptember 24.

befejezése:

2009. december 12.

Célcsoport:
1. A célcsoport kijelölése: A célcsoportot a legszélesebb körül lakossági részvétellel
jelöltük ki a partner szervezetek (12 szervezet) képviselőinek bevonásával összeállított
igényfelmérési feladattervben. A feladatterv a célterületen lévő fejlesztési
elképzelések, illetve igények is megjelentek.
2. Igényfelmérés folyamatába bevont partnerek:
1. Zöld Pont Környezetvédő Egyesület

képviseli

2. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület képviseli

Mihályi Sándorné
Mihályi Mónika

3. Jászapáti Városi Sportegyesület

képviseli

Tajti Gábor

4. Jászapáti Általános Iskola

képviseli

Utasi László

5. Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény

képviseli

Pallagi Imréné

6. Egyesített Szociális Intézmény

képviseli

Tóth Lajosné

7. Műv. Központ és nyugdíjasklubja

képviseli

Friczné Urbán Magdolna

8. Gimnázium és Szakképző Iskola

képviseli

Lénártné Emri Ildikó

9. Tourinform Iroda

képviseli

Ádám Krisztina

10. Polgármesteri Hivatal

képviseli

Sipos József

11. Informatikai központ

képviseli

Bírkás Máté

3. Célcsoportok meghatározása, igényfelmérés formájának megnevezése:
megnevezés

indokoltság

partner
kérdőív eljuttatása

229

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017

a. lakosság
jászapáti honlap
közösségi portál

közvetlen érintettek

b. vállalkozások
jászapáti honlap
vidékfejlesztési fórum

gazdaságfejlesztés kompetens képviselői

c. intézmények dolgozói
jászapáti honlap
kérdőív kiosztása

szakmai kompetencia

d. középiskolai korosztály
jászapáti honlap
közösségi portál

hosszú-távú igények kompetens megjelenítői

e. sportegyesület tagjai
kérdőív átadása

szervezett közösség, értékes igények kompetens
képviselői

f. nyugdíjasok
kérdőív átadása

a célterületen található a nyugdíjasklub, illetve a
közösség tagjai aktív résztvevői a település
társadalmi életének

g. városba látogató vendégek
jászapáti honlap
közösségi portál

vonzerőt erősítő, valamint turisztikai fejlesztés
kompetens javaslattevői

4. A felméréssel szemben tervezett követelmények:
Az érintettek kapjanak felvilágosítást a fejlesztési lehetőségről és önkormányzati szándékról
(pályázat benyújtása), a pályázati feltételként, illetve a településfejlesztés alapjaként szolgáló
integrált városfejlesztési stratégia jelentőségéről.
A megkérdezettek kiválasztása úgy valósuljon meg, hogy a felmérés a legszélesebb
társadalmi véleményt tükrözze.
A kérdőívek a lakosság legalább 15%-ához (1400) jusson el és a visszaérkezett kérdőívek
aránya lehetőleg elérje a 40-50%-ot.
A felmérés módszere: kérdőíves felmérés.

5. Az igényfelmérési akciói felsorolása, leírása:
1. Vidékfejlesztési fórum
helyszín:
időpont:

Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.
2009. szeptember 24.
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meghívottak száma:
megjelentek száma:
kiosztott kérdőívek száma:
kitöltött kérdőívek száma:

76, ebből jászapáti 30
25, ebből jászapáti 18
22, ebből jászapáti 18
22

Az igényfelmérés leírása: a jelenlévők rövid tájékoztatást kaptak az ÉAOP-5.1.1/D.
felhívásra Jászapáti Város Önkormányzata által tervezett pályázásról. A kiosztott kérdőíveket
a jelenlévők kitöltötték és azt a munkatársunk összeszedte.
2. Intézményi, civil és közösségi felmérés:
helyszín:
intézmények, szervezeti, közösségi helyszínek
partnerek felsorolása:
általános iskola
önálló óvodai intézmény
gimnázium
egyesített szociális intézmény
sportegyesület
nyugdíjas klubok
időpont:
2009.11.23-tól 2009.12.10-éig
kiosztott kérdőívek száma: 420
kitöltött kérdőívek száma: 260 (csak a partnerek által összegyűjtött
kérdőívekre vonatkozó adat)
Az igényfelmérő kérdőíveket az érintett intézmény, szervezet vagy közösség vezetője osztotta
ki. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése vagy az intézmény, szervezet, közösség útján vagy a
Polgármesteri Hivatal előcsarnokában kihelyezett gyűjtőládában történt.
3. Jászapáti honlap
helyszín (elérhetőség):
időpont:

www.jaszapati.hu
2009.11.30-ától 2009.12.12-éig

A honlapon megjelenő kérdőíveket kitöltők e-mail-en a jaszapati1@vnet.hu címre
juttathatták vissza vagy a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában kihelyezett gyűjtőládába
dobhatták be. E-mail-en visszaérkezett kérdőívek száma 32.
Az iwiw közösségi oldalon (www.iwiw.hu) „Jászapáti város (Apáti)” címről 1023 megjelölt
„ismerős” kapott értesítést a kérdőív Jászapáti Város honlapján (www.jaszapati.hu) történő
elérhetőségéről.
A gyűjtőládába bedobott kérdőívek száma 428.
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6. Mintavételi táblázat:
kérdőívek

Partner
módszer

1

2

3

4

Vidékfejlesztési
fórum

vállalkozók, civil
szervezetek,
magánszemélyek

Intézményi
Civil
Közösségi

Jászapáti
honlapja

gyakoriság

kiosztott
db

visszaérkezett
db

arány
%

kérdőív

1 alkalom

22

22

100

általános iskola
óvoda
gimnázium
eszi
sportegyesület
nyugdíjasklub

kérdőív

1 alkalom

420

260

62

lakos
vállalkozó
civil

kérdőív

1 időszak

1023*

428*

42*

1465

710

48

összesített

* a gyűjtőládába visszajuttatott kérdőívek száma, mely tartalmazhat a 2. sorban szerepelő kérdőíveket is

7. Az igényfelmérés összegzése:
Módszertani értékelés
Az igényfelmérő kérdőíveket a partner szervezetek bevonásával juttattuk el a célcsoporthoz.
A célcsoport tervezett létszáma 1400 fő volt, amelyből 1465 főhöz jutott el a kérdőív
(megjegyzés: a város honlapján ennél többen is elérhették a kérdőívet). A visszaérkezett
kérdőívek száma 710 volt. A kérdőív a tervezett számban jutott el a lakossághoz, a
visszaérkezett kérdőívek száma is elérte a tervezettet (560-700) számot.
A kérdőíveket a tervezetteknek megfelelően jutottak el a célcsoporthoz. (a részletes tartalmi
értékelés jelen dokumentum 6. számú mellékletét képezi)
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Az igényfelmérés eredménye:
Mutatók
A célcsoporthoz eljuttatott 1465 db kérdőívből 710 válaszadó juttatta vissza a kitöltött
kérdőívet.
A kérdőíven 48 fejlesztésre vonatkozó kérdés szerepelt. A kérdésekre 93%-os volt a reakció
(javaslat), amely a válaszadók érdeklődését mutatja.
A kérdőíven a válaszadók önállóan választható, valamint irányított javaslatokat tehettek,
illetve konkrét kérdésekben minősíthették a város helyzetét.
A kérdések a fejlesztések időbeni, illetve „ágazati” csoporton belüli fontossága szerint is
szerepeltek a kérdőívben.
A kérdőív három részterületére
- 1-2-3. kérdés legfontosabb fejlesztések időbeni ütemezéssel
- 4. kérdés a jelenlegi helyzet értékelése
- 5. kérdés fejlesztési elképzelések 6 területre
Az adott válaszok összhangja megfigyelhető, hiszen azok a fejlesztési javaslatok kerültek
időben és fontosságban is előtérbe, amelyek a minősítési résznél gyenge minősítést kapta.
A legfontosabb lakossági igények markánsan megjelentek az alábbi területeken:
- munkahelyteremtés
3 éven belüli fejlesztések legfontosabbjaként minősítette az
adott pontra válaszadók 84%-a, ezzel a legfontosabb helyi feladatként szerepel, de a 6 éven
belüli fejlesztéseknél is megjelenik a válaszadó 16%-ánál. A kérdőíveket kitöltők (710 fő)
88%-a jelölte meg a fejlesztéseknél a munkahelyteremtést, míg a jelenlegi helyzet
értékelésekor a munkalehetőség 1,66-os átlaga az összes közül mélyen a legrosszabb
minősítés. A munkahelyteremtéshez kötődő fejlesztési javaslatok az 5.3. Kereskedelem
pontban a piac felújítását (522 javaslat -84%-), illetve új üzletek, vásárlási lehetőségek
bővítését (152 javaslat -25%-) tartalmazzák. Az 5.4. Gazdaság pontban a munkahelyteremtés
(429 javaslat -62%-), a mezőgazdaság fejlesztés (275 javaslat -33%-) és az Ipari Park
fejlesztése (228 javaslat -33%-) egyértelműen kifejezi a lakossági igényt.
- ivóvízhálózat felújítása
ugyancsak a 3 éven belüli fejlesztések között szerepel a
2. helyen (a 693 válaszadó közül 432-en tettek javaslatot -62%), jelenlegi helyzete szerinti
minősítése 2,26, gyenge.
- városközponti park felújítása
a lakossági igény a 3 éven belül fontos
fejlesztések között (418 javaslat -60%-) és a jelenlegi helyzet minősítésekor (2,1-es gyenge
minősítés) is egyértelmű.
- járdaépítés
a 3 éven belül fontosnak tartott fejlesztéseknél a válaszadók 44%-a,
308-an jelölték meg a 4. helyen, míg a jelenlegi helyzet minősítésekor közepes (2,91)
eredményt kapott. A járdaépítést területi igénye az 5.1. pontban a Petőfi Sándor és a Velemi
Endre utakon jelenik meg leghatározottabban.

233

Jászapáti Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2010-2017
- óvodafejlesztés, iskola-felújítás, strandfejlesztés
a három terület külön-külön jelent
meg a lakossági igények között, de hasonló mértékben (33-30-29%, 231-211-, 201
válaszadóval). Az 5.2. pontban a 48-as, a Damjanich úti és a Kórház iskolák fejlesztése jelent
meg igényként.
- sportlétesítmények fejlesztése, könyvtár-, templom felújítása
a lakossági igény az
5 és a 10 éven belül megvalósítandó fejlesztési javaslatoknál jelenik meg (előbbinél 205
válaszadó 32%, utóbbinál 239 válaszadó 38%), a jelenlegi helyzet minősítése 3 (közepes).
Összegzés
A felmérés lehetőséget adott arra, hogy az Észak-Alföldi Operatív Program „Funkcióbővítő
integrált települési fejlesztések” című pályázati komponensre Jászapáti Város Önkormányzata
a lakossági igényekhez igazodó pályázatot készítsen el.
A település legfontosabb feladata a munkahelyteremtés, az életminőség javítását szolgáló
fejlesztések, mely támogatására közvetlen és közvetett eszközök állnak az önkormányzat
rendelkezésére. A településfejlesztési projektnek közvetlenül is kell szolgálnia a
munkahelyteremtést (munkahelyek létrehozásával), de a felmerülő lakossági igényekhez
igazodó projektelemek (iskola-, óvoda-, könyvtár, park-, templom- és járdák felújítása),
közvetetten erősítik a munkahelyteremtést, elősegítik a városban élők életminőségét, a
városba látogató vendégek (turisztika) kötődését.
A felmérésben megjelenő igények közül az önkormányzat a felmérés időszakában és az azóta
eltelt időben eredményesen pályázott óvodafejlesztésre (két óvodaépület teljes felújítása,
bővítése –ÉAOP-4.1.1/2/2f/2009-0009-), járdaépítésre (Jászapáti Petőfi út teljes szakasza –
ÉARFÜ-CÉDE), illetve elbírálás alatt álló bölcsőde-felújításra (ÉAOP-2009-4.1.3/B-092009-0009) benyújtott pályázata.

4.7. Az IVS eredményeinek nyomon követése („monitoring”) és az IVS
rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása
Négyévenként szükséges az önkormányzat által kialakítandó Partnerségi Fórum keretében az
IVS teljes körű felülvizsgálata. A Partnerségi Fórum keretében azon civilek, vállalkozások és
lakosok vesznek részt, akik aktívan közreműködnek a város fejlődéséért, illetőleg akikre
közvetett hatással vannak a fejlesztések, jellemzően szomszédos települési önkormányzatok.
Kitűzött cél, hogy az IVS a város honlapján folyamatosan elérhető lesz, és lehetőséget biztosít
a társadalom széles körű tájékoztatására. Évenkénti lehetőség lesz a kisebb korrekciók
végrehajtására. Részletesebb, a helyzetelemzést, a stratégiai célokat és beavatkozásokat érintő
aktualizálásra, felülvizsgálatra négy éveként kerül sor, és soron kívül kerül aktualizálásra új
önkormányzati gazdasági program, vagy egyéb belső, külső szabályozási és gazdálkodási
környezet változásakor. Minden esetben a Városfejlesztő Munkacsoport feladata- az elért és
kitűzött indikátorok, valamint a lakossági és partnerségi fórum keretében tett javaslatok,
megvalósult fejlesztések függvényében- módosító javaslatot tenni az IVS aktualizálására,
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melyet a képviselőtestület vitat meg. Az IVS eredményeinek nyomon követését a
Képviselőtestület teszi meg, a Munkacsoport által benyújtott adatok alapján.

4.7.1. Rendszeresség
Évenként
A stratégia megvalósulását az önkormányzat évenként, minden év első negyedévében az Éves
Monitoring Jelentés dokumentum megvitatásával és elfogadásával áttekinti. Az áttekintés a
stratégia egészére vonatkozik és nem azonos a városfejlesztő társaság működésének
felügyeletére szolgáló – a városfejlesztési társaság bemutatásának körében felvázolt –
jelentések rendszerétől. Az áttekintés elsődlegesen az akcióterületeken folyó fejlesztések
közvetlen kimeneti adataira („output” indikátorok) épülnek. Az indikátorokat, azok célértékeit
és adatforrását a jelen stratégia alapján elkészülő Akcióterületi Tervek tartalmazzák. Az
értékelés elsődlegesen a stratégiában kitűzött célok megvalósulására - annak mértékére, a
szervezési, pénzügyi, műszaki akadályok azonosítására, leküzdésére, a végrehajtás
hatékonyságára irányul, ezen területeken javaslatokat is megfogalmaz
Az áttekintés munkaanyagát a városfejlesztő társaság készíti el, az önkormányzat
városfejlesztési koordinátora terjeszti a Településfejlesztési Bizottság majd a képviselőtestület
elé.
Amennyiben a fejlesztések előrehaladása ezt indokolttá teszi, (pl. a szociális
városrehabilitáció megvalósíthatóvá válik a településen) az önkormányzat gyakoribb, akár
negyedéves rendszerességgel is áttekinti, megvitatja, szükség szerint korrigálja a végrehajtás
menetét.

4.7.2. Társadalmi részvétel
A stratégia megvalósulásának nyomon követésében és értékelésében azon partnerek vesznek
részt, akik a kialakítás során is bevonásra kerültek. A partneri kör a 2011 első negyedévében
megalakítandó Partnerségi Fórum keretében vitatja meg a stratégia megvalósítása során
szerzett tapasztalatokat és tesz ez alapján javaslatokat az önkormányzat számára. A fórum
önkéntes, a helyi társadalom véleményének összefogására, kialakítására szolgáló intézmény,
tagjait az önkormányzat kéri fel a Partnerségi Fórum munkájában való részvételre. A Fórum
titkársági jellegű feladatait szintén az önkormányzat – a városfejlesztés önkormányzati
koordinációjának felelőse útján - látja el.
Az önkormányzat a partnerségi fórum által megvitatandó előterjesztéseket és azok
háttéranyagait a fórum ülését megelőzően olvashatóvá teszi a város internetes honlapján, és
lehetővé teszi lakossági megjegyzések, észrevételek megküldését, melyeket a fórum ülésén
összefoglalóan ismertet. A Fórum javaslatokat fogalmaz meg az önkormányzat számára,
melyeket az a stratégia megvalósítása során figyelembe vesz.
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A Fórum évente egyszer, a stratégia végrehajtásának éves áttekintése céljából találkozik és a
településfejlesztési Bizottságban való megtárgyalást megelőzően formál véleményt az Éves
Monitoring Jelentés tervezetéről illetve a félidős értékelés munkaanyagáról.

Visszacsatolás
Az IVS áttekintése minden esetben értékelő jellegű, a fentiekben felvázoltak szerint. Az
értékelés eredményeit az önkormányzat a stratégia megvalósítása során figyelembe veszi, az
értékelés eredményeivel a stratégiát (illetve annak elemeit) szükség szerint korrigálja,
módosítja. A módosításokról közleményt ad ki, melyet a település honlapján elérhetővé tesz.
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