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1 Bevezetés
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) Jászapáti város középtávú
fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket
határozza meg az önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok
alapján.
Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét.
Előzmények

Stratégia
felülvizsgálat
indokai

Jászapáti városa 2010-ben dolgozta ki és a 10/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozattal
fogadta el első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amely tulajdonképpen jelen dokumentum
előzményének tekinthető. Jászapáti IVS-e megalapozta azokat a fejlesztéseket, amelyeket a
város a 2007-2013-as időszakban végrehajtott. A beavatkozások nyomán több önkormányzati
beruházás történt, amelyek javították a város infrastrukturális ellátottságát, külső megjelenését és
pozitív változást indítottak el a városban élők életminőségét illetően.
A Stratégia kidolgozása óta eltelt 7 évben számos külső és belső tényező együttes változása
indokolttá teszik annak felülvizsgálatát.
Belső tényezők változásai:
az IVS kidolgozása óta eltelt időszakban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl.:
gazdasági világválság hatásai, piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban,
tendenciákban érzékelhető és a 2011-es Népszámlálás során mért változások),
a korábbi IVS-ben foglalt fejlesztései elképzelések megvalósításának tapasztalatai,
fejlesztések eredményeinek szintézise
Külső tényezők változásai:
A hazai szakpolitikai és jogszabályi környezetben bekövetkezett változások, illetve a 20142020-as időszakra vonatkozó országos és megyei fejlesztéspolitikai elképzelések
megfogalmazása. Különös tekintettel:
az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait rögzítő
314/2012. (XI.8) Korm. rendelet megalkotására, melynek értelmében a Stratégia tartalmi
követelmény rendszere jogszabályban rögzítésre került, a korábbiakhoz képest bővült,
változott.
Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket meghatározó
dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció - 1/2014 (I.3) OGy. határozattal történő
elfogadására; valamint az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2014. február 1-től hatályos
módosításaira.
Az OFTK az országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszerét és középtávú (2020-ra
vonatkozó) céljait fogalmazza meg, foglalkozik a városhálózat szerkezetének alakulásával, a
városfejlesztés nemzeti prioritásainak felvázolásával.
Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit megőrző,
azokra építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és
infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja, hogy a vidéki települések
népességmegtartó erejének erősödését, az agrár- és élelmiszergazdaságon túl a vidéki
térségek jövőjét a vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági ágazatok fejlesztését, a
gazdasági diverzifikációt, a helyi gazdaság megerősítését.
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A megyei területfejlesztési koncepciók és programok felülvizsgálatára, megalkotására 2014-ben
került sor. Az egymással közel egy időben zajló tervezés eredményeként a korábbiakhoz képest
nagyobb lehetőség nyílik a megye, a megyei jogú városok, valamint a megye többi városát érintő
fejlesztések összehangolására, a fejlesztések egymást kiegészítő és egymást erősítő hatásainak
kihasználására.
Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új
támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez
kapcsolódó jogszabályok:
Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedést, mint fölérendelt cél szem előtt tartva az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a
foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és a klíma/energiapolitika
területén, amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani a kohéziós politika eszközrendszerén
keresztül. A kohéziós politika megvalósítását célzó un. közös rendelkezéseket tartalmazó
rendelet rögzíti azt a 11 tematikus célkitűzést, melyek támogatásával a kohéziós politika
hozzájárul az EU 2020 céljaihoz.
Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó Stratégiájában kiemelt figyelmet kap a városok
fejlesztése. Az ERFA prioritásainak mindegyike megvalósítható városi környezetben, a
rendelet azonban kifejezetten városi problémák kezelésére irányuló beruházási prioritásokat
is meghatároz.
Az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került hazánk
Partnerségi Megállapodása 2014-ben, amelyben Magyarország a 2014-2020 időszakra
vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat,
melyek alapvetően meghatározzák az Európai Strukturális és Beruházási Alapok forrásainak
eredményes és hatékony felhasználásának hazai feltételeit.
A Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és Brüsszel által
részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a következő támogatási időszak
Operatív Programjai.
Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat tartogató
Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódóan a stratégia
készítésével párhuzamosan zajlik megyei Integrált Területi Programok (ITP) tervezése és ehhez
kapcsolódóan a városi fejlesztési elképzelések összegyűjtése, rendszerezése.
A külső és belső tényezők együttes változása miatt - a megyei jogú városok számára 2014-2015
során biztosított támogatást követően - a Belügyminisztérium EU-s támogatási forrás
igénybevételével a járásszékhelyek számára is biztosítja, valamint szakmailag támogatja a
tervezési munkát a „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi
kerületekben – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” című projekt keretében.
Ennek köszönhetően az ország összes járásszékhelyére egy időben, egymással párhuzamosan
történik az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése, a korábbi IVS-ek felülvizsgálata.
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A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését az alábbi
dokumentumok segítik:
a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes
településrendezési jogintézményekről tartalmi elvárásai;
a Városfejlesztési Kézikönyv (Második javított kiadás, NFGM 2009. január 28.) tartalmi
javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai;
Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és
középvárosok és a fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak
elkészítéséhez 2014-2020” c. módszertani dokumentum
A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és
helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat, valamint a 114 /2011 (VI.23.) számú
képviselő testületi határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció hosszú távú
célrendszerének felülvizsgálata előzte meg.
A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, tendenciákra
támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét,
településrendezési háttérét, a stratégia alkotás számára meghatározva a város és városrészek
legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit.
A megalapozó vizsgálati fázis elemzéseihez a szakértők támaszkodhattak a KSH 2011. évi
Népszámlálás eredményeire mind a városi, mind a városrészi elemzések során, valamint a
Belügyminisztérium részéről a szakértői munkát támogató TEIR ITS modul adatállományára.
A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek
Jászapáti Városi Önkormányzat információszolgáltatásra:
a megalapozó vizsgálat jogszabályi elvárások szerinti kidolgozása érdekében helyi adatokra,
ágazati koncepciókra, dokumentumokra;
a stratégia alkotás fázisában a településfejlesztési koncepcióra, a korábbi IVS-ben
foglaltakra és a megvalósítás tapasztalataira, a 2014-2020 időszakra releváns helyi
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koncepciókra és programokra, így a 2015-2019 közötti időszakra irányuló Gazdasági
Ciklusprogramban foglaltakra,
a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint
a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk,
munkacsoport ülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit
tartalmazó „soft” információkra.
A stratégia
eredményessége

A stratégia akkor válhat eredményessé, ha:
annak segítségével Jászapáti városa a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési
potenciálját a 2014-2020 közötti időszakban;
a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része
megvalósul;
az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik;
hozzájárul ahhoz, hogy a városban megvalósuló fejlesztések térben és időben egymással
összehangoltan valósuljanak meg;
az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra
fejlesztéseit is képes ösztönözni.
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2 Helyzetelemzés összefoglalása
Jászapáti város átfogó helyzetelemzés a megalapozó munkarészben található. A Stratégia 2.
fejezete ennek a dokumentumnak a tartalmára támaszkodik.

2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása
társadalom:
demográfiai
viszonyok és
tendenciák

Jászapáti lakónépessége 2011-ben 8889 fő volt. A népesség az elmúlt 25 évben kisebb, reményt
keltő pozitív kilengésekkel folyamatosan csökkent. A csökkenés intenzitása a megyei és az
országos értékeket meghaladó, azaz nagyobb ütemben fogy a népesség mint a magasabb
területi szinteken. Ennek elsődleges oka kevéssé a negatív természetes szaporodás, hanem
inkább a megyei értékeket meghaladó negatív vándorlási különbözet. A népesség elöregedő az
öregedési index adatai alapján a 60 év felettiek aránya jelentősen nőtt 2001 és 2011 között. A
népszámlálási adatok szerint a Roma népesség aránya 10,44%, azonban a valóságban a
lakosság több mint egy-negyede cigány származású. A lakosság iskolai végzettsége minden
képzettségi szinten némileg elmarad a megyei átlagtól, az országostól jelentősebben. A
lemaradás az országos átlaghoz képest a felsőfokú végzettségűek arányát illetően a
legjelentősebb. A foglalkoztatottak aránya alacsonyabb a magasabb területi szinteken
jellemzőnél. Ingázásban a város foglalkoztatottjainak közel 40%-a érintett. A helyben
foglalkoztatott helyi lakosok aránya 2001 óta csökken, aminek oka elsősorban a munkahelyek
hiánya és a meglévő munkahelyek strukturális jellemzői (kevéssé van helyben igény
magasabban képzett munkaerőre). A munkanélküliség abszolút számai és relatív mutatói
fokozatos romló helyzetet mutatnak. A közmunka némi enyhülést hozott a 2002 óta súlyosbodó
helyzetben. A munkanélküliségi relatív mutató értéke 2014-ben jellemzően 2 százalékponttal
haladta meg az országos értéket. A magas munkanélküliség összefüggésben áll a lakosság
alacsony képzettségi szintjével, ami az önkormányzati gazdálkodásra kettős terhet ró. Az
életminőséget nagyban befolyásoló jövedelmi viszonyokra jellemző, hogy jövedelmek jóval
elmaradnak a magasabb területi szintek átlagértékeitől, ennek hatásaként a vásárlóerő gyenge,
ami rontja a helyi szolgáltató vállalkozások életképességét. A demográfiai tendenciákból
következik, hogy az oktatási intézmények kihasználtsága jellemzően csökken. A tendencia nem
egyformán érvényes minden intézményre. Jászapátiban a KLIK által fenntartott általános iskolai
tagintézményekben alacsony a kihasználtság, míg az egyházi intézményben kapacitáshiány
alakult ki. Ennek oka a településen található nagy arányú hátrányos helyzetű gyermek, akik az
egyházi intézmény tanulónak 80%-t adják. Az öregedő társadalom helyi hatása, hogy az
idősellátás szolgáltatásaira növekvő az igény. A helyi társadalomban feszültséget jelentenek a
jelentős nagyságrendben jelen lévő, alacsony társadalmi státuszú, leromlott állapotú szegregált
területek. Ez jelentős hatással van a város népességmegtartó képességére, az üzleti
befektetésekre és turisztikai vonzerőre.

települési közösség
- mint
településfejlesztési
erő

Jászapáti története erősen kötődik a Jász népcsoport történetéhez. A tájegység (Jászság)
településinek építészete, népi hagyományai, összetartó ereje a Jász hagyományokban
gyökeredznek. A település törekszik népi és kulturális hagyományainak megőrzésére
(tanyamúzeum, Vágó Pál emlékház) és élénk a kulturális élet. Jászapátiban számos civil
szervezet működik. Tevékenységük jelentős részben kulturális jellegű és így aktív részt vállalnak
az önkormányzat által kezdeményezett programok lebonyolításában. A civilek ugyanakkor, az
intézményi feladatellátásban – egy kivétellel - nem vesznek részt. A katolikus egyház fontos
tevékenységet végez a helyi idősek ellátásában, és a hátrányos helyzetű népesség
felzárkóztatásában, mindemellett közösségépítő erővel bír. Az önkormányzat sikeres, hátrányos
helyzetű lakosságot célzó pályázatainak lebonyolításában is jelen vannak tevékenységükkel. A
civilek aktív hagyományőrzést célzó tevékenysége biztosítja helyiek szórakozását, de sajnos ez
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nem jelent elegendő kohéziót a helyi társadalmi problémák közös megoldásában. A cigány
kisebbség nem alkot valódi egységes közösséget, így a pozitív, egyéni felzárkózásra vonatkozó
példák nem válnak a közösség értékrendjének részévé.
intézményrendszer
(közszolgáltatások)
és városüzemeltetés

Jászapáti intézményi ellátottsága megfelel járásközponti szerepkörének. A város minden
szakterületen (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, kulturális szolgáltatások stb.) rendelkezik
a méretének és vonzáskörzetének megfelelő intézményi hálózattal. A város középfokú oktatási
intézménye térségen túlnyúló vonzerővel bír, de presztízse és vonzereje fokozatosan csökken.
Tény, hogy a város térségi adminisztratív szerepre csak a korábbi Jászberényi kistérség
megbontásával kialakuló új járásban betöltött járásközponti státuszával tett szert. A település
méretéből és a 20 percnyi elérésre lévő valódi középváros (Jászberény) erős vonzerejéből
adódik, hogy bizonyos funkciók nem jöttek létre a városban. Ilyen például az egészségügyi
szakellátó centrum. A városban ugyan vannak magán szakrendelések, de a lakosság e
tekintetben teljes körűen nem ellátott és a kiépítés a település méretéből adódóan nem is
indokolt. Jelentősebb átalakulás érinti a szociális ellátórendszert (nem az intézményrendszert),
aminek hatása megjelenhet a szegregátumok lakossági mobilitásának csökkenésében. A
városüzemeltetés komplex feladatát a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. látja el. Feladat
kiterjed a hulladékszállításra, a piac és vásárhely, a termálfürdő és kemping működtetésére, a
csapadékvíz elvezető rendszer fenntartására és a temető üzemeltetésére. A cég tevékenysége
egyre alacsonyabb, fejlesztésbe visszaforgatható tiszta bevételt termel, aminek hatása a
fenntartott infrastruktúrák romló állapotán egyre jobban meglátszik. Ennek következtében az
önkormányzat a végrehajtandó fejlesztésben egyre inkább a pályázati forrásokra kell, hogy
támaszkodjon és a cég átalakítását is fontolóra veszi.

gazdaság szerkezet
és dinamika

Jászapáti gazdaságának erejét mindig is az agrárium adta. Az ágazat még mindig domináns
szerepet játszik és a város vállalkozásainak átlagosnál jelentősebb része van jelen az ágazatban.
Működik a városban egy integrátor szerepet játszó térségi szinten meghatározó agrár-vállalkozás
is (Jászapáti 2000 Mg Zrt.). Az ipar szerepe kevéssé domináns, az ideiglenesen megtelepedő
könnyűipari cégek eltűntek, a helyi iparban jellemző az alacsony hozzáadott értéket termelő
tevékenységek uralkodó szerepe. Jászapáti gazdaságában jelentős súllyal jelentkezik a turizmus,
aminek alapja (vonzerő) a termálfürdő és strand és a kapcsolódó kemping. Az infrastruktúra és a
szolgáltatások színvonala fejlesztések híján lemaradóban van a versenytársakhoz képest, ami
hatással van a vonzerőre és így a vendégforgalomra is. A város továbbra is alapoz a fürdőre és a
több lábon állás fő összetevőjének tartja a turisztikát.
A város munkanélküliségi helyzetén és a kedvezőtlen gazdaságszerkezeten kívánt változtatni az
önkormányzat az Ipari park létrehozásával több, mint 13 éve. A viszonylag kis méretű ipari park
nem hozott áttörést a helyi gazdaság élénkítésében. Hosszú idő után jelenleg folyamatban van
egy tőkeerős, saját erőből fejleszteni képes vállalkozó telephelyének kiépítése egy hulladék
feldolgozó üzem formájában, valamint egy pelletáló üzem is épül. Ezzel várhatóan javulnak a
foglalkoztatási mutatók és a munkanélküliségi helyzet nem csak a városban, de némileg a
térségben is. Az Ipari park ugyanakkor megtelt, további területre van szükség a fejlesztésekhez,
amit akadályoz a magas spekulatív eladási ár. Mivel az épülő üzemek tevékenységéhez az
alacsonyabban képzett rétegek jelentik a munkaerőforrást, ennek a szegmensnek a
foglalkoztatási helyzetében várható a változás. A fejlesztés ugyanakkor nem jelent vonzerőt a
magasabban képzett munkaerő számára, azaz nem várható pozitív társadalmi hatású változás a
migrációs trendekben. A magasabban képzett fiatalok továbbra is elvándorolnak.
A város kereskedelme és piaci szolgáltatásai a kereslethez igazodnak. Valódi vonzerőt jelentő
üzlet, üzletsor nincs a városban, az éttermi szolgáltatások ugyancsak nem kiemelkedőek. A
városban a legnagyobb vonzerővel a piac és a havi, állatvásárral is kiegészülő kirakodó vásár
rendelkezik. A gazdasági tevékenységek egyikéhez sem kapcsolódik fejlesztő (innovációsnak
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nevezhető) tevékenység. A város gazdaságának struktúrája, alacsony hozzáadott értéket termelő
tevékenységei a helyi gazdaság alacsony dinamikáját eredményezik.
az önkormányzat
vagyoni helyzete és
gazdálkodási
egyensúlya

táji és természeti
adottságok

Az önkormányzat költségvetése az elmúlt években, stabilnak tekinthető. A működési bevételek
évről-évre fedezik a működési jellegű kiadásokat, emellett az önkormányzat (részben EU-s
pályázatok útján) jelentős beruházási tevékenységet is meg tud valósítani. Az önkormányzati
vagyon bevételteremtő mobilizálása megállt. A vagyonelemekkel való gazdálkodás a
fenntartáshoz elegendő. Szembeötlő jelenség bérlakásokon belül a szociális bérlakások alacsony
aránya, amire azonban jelentős igény volna. A bérlakások igénybevételére szorulók anyagi
helyzete a piaci bérlemény kifizetését nem teszi lehetővé, tehát az önkormányzat kénytelen
kedvezményeket biztosítani. A vagyongazdálkodás struktúrája és fenntarthatósága a helyi
társadalmi viszonyokat tükrözi.
A mérsékelten meleg-száraz éghajlatú város enyhén hullámos talajfelszínű, lejtése észak-déli
irányú, amit a mesterséges csatornák iránya is követ. Élővíz nem szakítja meg sehol a határt. A
talaj termőereje jónak mondható. A különböző szintű védettségű, értékes növény és állatfajoknak
otthont adó Jászság Különleges Madárvédelmi Terület, Jászapáti–jászkiséri szikesek kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület, illetve az ökológiai hálózat magterülete és ökológiai
folyosója színesítik a kistérségben 5. legnagyobb szántóterületekkel bíró határt, ahol az erdők
aránya elenyésző. A természeti oltalom alatt álló területek bemutatási lehetősége kihasználatlan.
A fejlesztésekhez szükséges együttműködni a természetvédelemért felelős szervekkel.
Értékes tájképi elemei a tájnak az 1930-ra kiépülő csatornarendszer, valamint az évszázados
nyomvonalakon haladó, sugaras szerkezetű, központba vezető utak mellett megmaradt fasorok,
amelyek ökológiai szerepe is jelentős. Ezt egészítik ki a sajátos gazdálkodás (tanyavilág) emlékét
őrző területeket feltáró utak mentén, gazdálkodási területek határán ültetett fasorok, facsoportok.
Több major, állattartó telep, mezőgazdasági telephely is kialakult a helyükön. A város az
állattenyésztés tekintetében a térség legmagasabb szarvasmarha, és meghatározó sertés
állományával rendelkezik, de az ipari tevékenység elmarad a várakozástól. A felhagyott területek
azonban a város számára turisztikailag frekventált területekké is válhatnának. A település
közigazgatási területét lefedi a Jászberény 125. – szénhidrogén kutatási terület, de kitermelés
egyelőre nem tervezett.

Zöldfelületek

A város szerkezetében kialakult fő terek/közparkok a mai napig megmaradtak, amelyek ma is
értékes elemei a zöldfelületi rendszernek. A város központja a Szt. István park köré szerveződik.
A parkhoz kapcsolódik a Hősök tere és a sugaras vezetésű főútvonalak melletti intézmények és
szolgáltató épületek intenzív zöldfelületei, a vegyes állományú, idős fasorokkal. A városban sok
helyen extenzíven fenntartott, potenciális közparki, közkerti funkcióra alkalmas zöldfelület
található, amelyek közül a beépített területek határában lévők jó kapcsolatot biztosíthatnak a
külterületi zöldfelületi rendszer elemeivel. A főutak kivételével az utcák zöldfelületi ellátottsága
nagyon változó. Néhol gyepes, máshol a keskeny sáv ellenére fásított, ismét máshol faltól falig
burkolt utcaképek váltakoznak. Az utcafásítások, illetve a közterületi zöldfelületek növelése,
fejlesztése elkezdődött, és a továbbiakban is tervezett, ami a fenntartható fejlődésen túl
jelentősen növeli majd a városban élők életminőségét, javíthatja a város turisztikai potenciálját.
A jellemzően családiházas beépítések előkertje többnyire intenzíven fenntartott, a hátsó kert
rekreációs funkciója elenyésző, aminek aránya a központból kifelé haladva egyre csökken a
gazdálkodásra fenntartott kertfelületekkel szemben. A helyi gazdaság erősödésével ezek az
arányok változhatnak. Az intézményi és szolgáltató területek zöldfelületeiben jelentős
különbségek tapasztalhatók a zöldfelületi arányban, kialakítás, használat, fenntartás
minőségében, intenzitásában. A város turisztikai szempontból jelentős zöldfelületeinek
fejlesztése folyamatos, ami a helyi lakosság megtartóképességén is jelentősen javít. A kevés
véderdővel és a természetvédelmi területekkel a megmaradt fasorok, illetve az igényes, fasorral,
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erdősávval, extenzíven fenntartott belső zöldfelülettel bíró telephelyek, tanyák biztosítják a
zöldfelületi és ökológiai kapcsolatot.
épített környezet (épített
örökség is)

A településszerkezetre ma is a leginkább jellemző a centrális helyzetű Fő tér a sugarasan kifutó
utakkal, a köztük lévő szabálytalanul „nőtt” tömbökkel, az utcák találkozásánál háromszög alakú
teresedésekkel. A „kétbeltekes”, jászfésűs beépítési mód szinte egyedülálló az országban. A
város körkörös alakját mind a mai napig megtartotta. A város gazdag építészeti értékekben.
Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők közül a városban
12-12 db műemlék és régészeti lelőhely ismert. 5 db épület helyi védelem alatt áll. 130 db egyedi
tájérték található, amelyből 2 db kunhalom. Országosan „elfeledett”, és nem bemutatott a város
északi határában még meglévő Csörsz árok. A HÉSZ egyedi és területi védelmet biztosít a
karakteres védett népi építészeti együtteseknek, a jász halmazos, a jász-fésűs, a jász kertségi
területeknek egyedi építési övezeti előírásokkal. Szintén területi védelmet biztosít a római
katolikus temető meghatározott részére, valamint a volt zsidótemetőre kegyeleti parkként. A
városban lévő értékek bemutatásával kapcsolatos fejlesztések elindultak, amit javasolt folytatni a
településen élők bevonásával.
A városban a KSH lehatárolás szerinti hat jelentősebb szegregátum közül három a
városközpontban, kettő Felvég városrészben található leromlott műszaki állapotú lakóterülettel (a
hatodik szegregátum a Tabán városrészben található (nem klasszikus). A szegregátumok
jelentős társadalmi problémát jelentnek, és állapotuk alapján az épített környezet
legleamortizálódottabb szegmensét jelentik. A város imázsát is erősen befolyásoló szegregációs
problematika komplex megközelítést igényel, mert beavatkozások hatása rendkívül szerteágazó
és a város életnek több – nem csak épített környezeti – dimenzióját érinti.

Közlekedési hálózat és
minősége (belső és
külső)

Jászapáti a 31. sz. főút mentén helyezkedik el, az országos közúthálózati kapcsolatot
lényegében ez a főút biztosítja. A várost átszelő út minősége kiváló, nemrégiben került felújításra
a megyehatárig. A városnak közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen, az M3
autópálya a 32. sz. főúton Hatvan felé és a 31. sz. főúton Füzesabony felé érhető el. A főváros 31
-32 –M3 vonalon közúton cca. 1 óra 25 perc alatt érhető el. A megyeszékhely, Szolnok közúti
elérése 45-50 percet vesz igénybe. Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati
lefedettség – néhány összekötő út kivételével – lényegében megegyezik a közúthálózattal. Az
innen induló utasok Budapest, Szolnok, Debrecen és Jászberény irányába rendelkeznek
közvetlen járatokkal. A város központjában modern utas tájékoztató rendszerrel ellátott autóbusz
pályaudvar van, emellett 8 helyközi buszok számára fenntartott megállóhely is található a város
területén. Jászapátit a 86-os számú Vámosgyörk – Újszász vasútvonal érinti. Az egyvágányú,
dízel vontatású vasútvonal két nemzetközi jelentőségű fővonalat köt össze. A munkanap során
12 vonatpár közlekedik.
A városban a 31. sz. út csomópontjában további két alsóbbrendű út találkozik. Ezek
kereszteződésében körforgalmú csomópont található, gyalogos és kerékpáros átvezetésekkel. A
körforgalom meghatározó építészeti eleme a belvárosnak és eredményeként növekedett a
biztonság, kevesebb a baleset. Jászapáti a Jászság második legnagyobb települése.
Egyközpontú, kertes településrendszerű, gyűrűs, sugárirányú utakkal. A belterületi utak változó
állapotúak, jelentős arányban felújításra szorulnak és 5,8 km kiépítetlen. Jászapátiban a meglévő
5,8 km kerékpárút szakaszosan épült ki. A városban 170 kiépített parkolóhely van, ami
belvárosban esetenként kevésnek bizonyul, a város a strand környékén fizetős parkolási
rendszert vezetett be.
A város földrajzi helyzetéből adódóan nem tartozik a legkedvezőbb elérhetőségű települések
közé, ennek hatása van a város befektetővonzó képességére is.
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Jászapátiban az ivóvizet 7 db kút biztosítja, melyből jelenleg 4 tartalék vagy nem üzemképes. A
szolgáltatott ivóvíz legalább egy, de esetenként több szennyező komponens koncentrációja
meghaladja a határértéket. A súlyos probléma egy KEOP pályázat keretében kerül kezelésre. A
belterületi ivóvízhálózat hossza 124,5 km. A rendszer állapota közepes, az elöregedett vezetékek
miatt gyakoriak a csőtörések. A településen kedvező a termálvíz beszerzési lehetőség, a termál
kutak jellemzően termálfürdő ellátására kerülnek hasznosításra. 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 energetikai
hasznosítása nem jellemző, ugyanakkor a városnak komoly fejlesztési lehetőséget jelent a
jövőben. A városban a szennyvíz elvezető rendszer teljesen kiépült és a megépült a
szennyvíztisztító telep is. A rácsatlakozások aránya közel 85%-os, e tekintetben a legnagyobb
lemaradásban a szegregátumok háztartásai vannak. 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 fűtési energia tekintetében a korábban kiépült
földgázhálózat a város területét mintegy 90 %-ban fedi le. Jászapáti városban a vezetékes
távközlési szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A hálózat az 57 számú góckörzetre
csatlakozik. A hálózati lefedettség 100 %-os, de jelenleg csak mintegy 70 %-os az ellátottság a
lakossági és közületi igények és a mobiltelefonok elterjedtsége miatt.
Valamennyi környezeti elem tekintetében továbbra is fennállnak veszélyek és megoldásra váró
feladatok. A megvalósult és tervezett projektek azonban a környezettudatos tervezés és
fenntartás céljaival összefüggésben lettek meghatározva. A CO2 kibocsájtás csökkentése
érdekében a megújuló energiahasznosítás elterjedésében elkötelezett a város.
A nyári hőhullámok időtartamának és intenzitásának növekedése, a hőszigetek kialakulása, az
erősödő szél ellen új zöldfelületek kialakítása, erdők, fasorok telepítését indokolja, melynek
keretében a klímaváltozást tűrő fajok telepítése preferált.
A csapadékos időszakok hosszának és az ezek alatt lehulló csapadék mennyiségének
növekedése, valamint a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű víz elvezetésére épülnek a csapadékvízelvezető csatornák. A nyári, hosszú aszályos időszakokra, a talajvízcsökkenés miatt azonban
biztosítani kell az öntözést a felesleges csapadék megtartásával, hasznosításával. Fel kell
készülni szennyvízkezelés szempontjából az egyesített csatornahálózatoknál a nagy vizek által
okozott terheléstöbbletre, a csökkenő vízfogyasztás miatt koncentráltabb szennyvizek
kezelésére, hogy a szennyvíztisztítók működésében ne okozzon problémát.
A melegedéssel járó hőhullámoknak közvetlen egészségügyi hatásán kívül kockázatot jelentenek
a pollenterhelés, az allergiás tünetek növekedése miatt. Fokozódik a kevésbé feltűnő UV
sugárzás erősödésének kockázata. A közvetlen hatások miatt a helyi egészségügyi ellátásnak és
a katasztrófavédelemnek is fel kell készülnie. A rendkívüli időjárási helyzetek gyakoriságának
növekedése baleseteket, az infrastruktúrában, épített környezetben jelentős károkat okozhat.
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2.2 SWOT analízis
Erősségek és gyengeségek = BELSŐ TÉNYEZŐK: Belső tényezők (SW) vonatkozási területe:
a város és szűkebb térsége.
Lehetőségek és veszélyek = KÜLSŐ TÉNYEZŐK: Külső tényezők (OT) vonatkozási területe –
minden, ami a városon és annak szűkebben vett térségén kívül van, egészen akár a globális
szintig.
SWOT Belső
tényezők

Erősségek

Gyengeségek

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
az alacsony végzettségűek jelentős aránya
munkaerőforrást jelent a folyamatban lévő
beruházások
munkaerőigényének
kielégítésére
a foglalkoztatottak számának várható
növekedése
a
munkahelyteremtés
következményeként

a város népessége elöregedő
a magasabb természetes szaporodás a
hátrányos helyzetű csoportokban jellemző
a városban több mint egy évtizede fogy a
népesség, aminek jelentős összetevője a
negatív vándorlási egyenleg
a várost elsősorban fiatal, magasabban képzett
csoportok hagyják el
a városban jelentős számban vannak jelen
alacsonyan képzett és többnyire alacsony
foglalkoztatási
szinttel
bíró
társadalmi
csoportok, akik a város több pontján
koncentrálódnak – szegregátumok
a városban 6 szegregátum található
alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya –
növekedésük üteme elmarad a megyei és
országos értékektől
az átlagjövedelmek rendkívül alacsonyak
megyei és járásközponti összehasonlításban is
2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
a jász gyökerek és a hagyományőrzés
a helyi cigány közösség gyenge összetartó
jelentős közösség összetartó erőt jelentenek
erővel bír – alacsony a hozzáadott értéke a
– több program is a jász hagyományokra
helyi
társadalom
közösségi
szintű
épül
működéséhez
az önkormányzat jelentős közösségformáló
a helyi civil szervezetek a közfeladat ellátási
kezdeményezésekkel jelentkezik, amiben a
rendszerbe egyáltalán nem kapcsolódnak be
helyi civilek aktív rész vállalnak
a városban jelen lévő számos civil szervezet
a városfejlesztéshez kapcsolódó projektek
aktív résztvevője és szerepvállalója
a város rendezvényei jelenetős számú
látogatót vonzanak
3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
a közintézmények megfelelő infrastrukturális
körülmények között végzik feladatukat
a feladatellátásban (közoktatás) az egyház
jelentős szerepet vállal
a város gazdag kulturális intézményekben –
ezek jelentős építészeti értéket is

az
óvodába
rendkívül
nehéz
óvodapedagógusokat találni
a helyi középiskola nem elég vonzó a helyi
gyermekek számára – jelentős ütemben fogy a
középiskola tanulóinak száma
a középiskola szakmai képzési kínálata nincs
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Erősségek

Gyengeségek

képviselnek
a város rendelkezik középfokú oktatási
intézménnyel
jelentős prevenciós és népegészségügyi
szemléletformáló tevékenység zajlik a
városban
májustól (2015) négy szakellátás lesz jelen a
városban annak ellenére, hogy nincs
szakellátó intézmény
a gyógyfürdőben OEP finanszírozású
kezelések is elérhetők a helyiek és a térségi
lakosok számára
az idősellátásban és a hátrányos helyzetűek
felzárkóztatásában szerepet vállal a
Kamilliánusok egyházi közössége
4. Gazdaság szerkezet és dinamika

összhangban a város gazdasági szereplőinek
igényeivel
a polgármesteri hivatal épülete jelenleg zsúfolt
az intézményesült egészségügyi szakellátás
hiánya (nem kötelező)
a sport infrastruktúrája leromlott, a kor
igényeinek messze nem megfelelő

a működő vállalkozások nagyság szerinti
megoszlása
a
legegyenletesebb
a
járásközpontok között, relatív magas a KKVméretű működő vállalkozások aránya,
az ipari parkban aktuálisan jelentős
munkahelyteremtő beruházások történnek
az
agrárvállalkozások
támogatásokat
felhasználva jelentős fejlesztéseket hajtottak
végre
a városban létezik olyan agrár-vállalkozás,
amely több gazdasági tevékenységet is
folytat, és amely képes a területi szereplők
(agrár) tevékenységének koordinálására
/integrálására
a városban jelentők külföldi vendégforgalmat
bonyolító gyógy termálfürdő található – ahol
OEP kezelések is elérhetők
a megyei viszonylatban is jelentős
vendégforgalmat
bonyolít
a
város
(termálturizmus)

a járásközpontok közül a legalacsonyabb az
1000 főre eső vállalkozások száma
nincsenek 250 vagy annál több főt foglalkozató
cégek a városban
az ipari parkban betelepülő cégek alacsony
hozzáadott értéket termelő tevékenységet
folytatnak
az ipar szerepe még mindig alacsony a
gazdasági teljesítmény és a foglalkoztatás terén
az ipari park nem rendelkezik menedzsment
szervezettel és nem végez marketing tervre
épített befektetés élénkítő tevékenységet
az agrár-innováció jelen van a városban, de
csak egy projekt képviseli
általában jellemző, hogy nincsenek innovatív
mikro és kisvállalkozások
gyenge a helyi vásárlóerő – a kiskereskedelmi
fejlesztésekre ez negatívan hat
a város nem képes kihasználni a
vendégforgalom által potenciálisan generált
egyéb szolgáltatások iránti keresletet
a termálfürdő ugyan regionális jelentőségű
vonzerő, de kihasználtsága és így a
nyereségtermelő képessége az elmúlt években
csökkent
a helyi vállalkozások nem találnak megfelelő
számban szakmunkásokat és technikusokat – a
kínált bérek nem versenyképesek a térség
multinacionális cégeinél jellemző bérszinttel
a helyi vállalkozások bérkínálata alacsony
szintű, a képzett munkaerőt nem tartják a
településen
5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
az önkormányzat likviditási helyzete
megfelelő
a város sikeresen mobilizálta a 2007-2013ban elérhető Strukturális alapok forrásait –

az önkormányzati szociális bérlakás állomány
az igényekhez képest szűkös - rendkívül nagy a
kereslet
az önkormányzati bérlakások felújításra és
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Erősségek

Gyengeségek

számos beruházási célú, illetve tartalmi
fejlesztést eredményező projekt zajlott
a közfoglalkoztatás eszközének hatékony
kihasználása
a település eszközként létrehozta a Hangya
termelő iskolát
Első Környezettudatos Szociális Országos
Szövetkezet létrehozása
6. Táji és természeti adottságok

komfortfokozat bővítésére szorulnak
J-Energ Nonprofit menedzsment kapacitásai
kihasználatlanok

a város különféle pontjain rekreációs
(horgászat) célra hasznosítható tavak
találhatók
táji örökség: kunhalmok
a városnak kétféle Natura 2000 érintettsége
is van
az ökológiai hálózat funkcionális elemei, a
magterület és az ökológiai folyosó
megtalálhatók a település területén
jellemző az egyedi tájértékek sokszínűsége
tanyavilág emlékei

a táj talajának jelentős hányada (53 %) szikes,
vagy sóhatás alatti.
a szárazság kezd aggasztó méreteket ölteni, az
öntözőcsatornák hiánya égető (főcsatorna csak
tervben)
a tájra korábban oly jellemző tanyák nem tudtak
megújulni és a kor elvárásainak megfelelően
integrálódni gazdasági struktúrába, csak kis
számú tanya maradt fenn
gazdálkodási
határt
jelölő
fasorok,
mezsgyesávok és erdősávok megszűntek
(szélerózió erősödése)

7. Zöldfelületek
a város szerkezetéből kialakult fő
terek/közparkok a mai napig megmaradtak,
amelyek értékes elemei a zöldfelületi
rendszernek

kevés a közpark, tér, közösségi funkció
betöltésére csak részben alkalmasak,
nincs összefüggő zöldfelületi rendszer a
városban
a kertek, vízfolyások és utak mentén csak
kevés kapcsolat biztosított a városi szövetben
lévő zöldfelületi elemekhez
a
városközpont
lakóterületei
sűrű
beépítettségük miatt zöldfelületekben rendkívül
szegényesek
zöldterületi,
zöldfelületi
szempontból
kihasználatlanok a lakóterületek közé ékelődött
bányagödrökben kialakult tavak
a déli erdő egybefüggő legnagyobb erdőfolt
jelenleg magánkézben és kitermelés alatt van

8. Épített környezet (épített örökség is)
„fésűs
jász
beépítésű
kisvárosias
lakóterület” - intenzívebb, de túlzsúfoltságot
nem eredményező hasznosítás a jellemző
az agrármúlt miatt nincsenek tipikus
belterületi ipari barnamezős területek
a város gazdag országos műemléki védelem
alatt álló épületekben (13db)
védett népi építészeti együttes jelenléte
számos régészeti lelőhely van a város belés külterületén
a kétbeltelkes településszerkezet a 19.
században alakult ki, az országban ez a
településszerkezet
Jászapátin,
és
Hajdúböszörményen maradt fent

számos üresen álló lakóépület van a városban,
amelyek ugyanakkor építészetileg értéket
képviselnek – jelenleg csak elképzelések
vannak ezek hasznosításra
megjelentek
a
korábban
intézményi
használtban lévő üresen álló épületek
külterületen sok az elhagyatott vagy
alulhasznosított major és mezőgazdasági üzemi
terület
jelentős összefüggő
lakóterületeken
–
belvárosban is – jellemző jelenség az épített
környezet
degradációja
a
társadalmi
szegregációval összefüggésben
jelentős
értéket
képviselő
épületek
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Erősségek

Gyengeségek
kihasználatlanul vagy alulhasznosítottként
állnak (pl. Dósa villa)
bizonyos központi funkciók megszűntek, vagy
kivonultak a központból
a városközpontban található két jelentős
termelő vállalkozás telephelye

9. Közlekedési hálózat és minősége (belső)
megépült a városközpontban a körforgalom
modern autóbusz állomás
több kerékpárút szakasz is épült az elmúlt
években, a folytatáshoz a tervek
rendelkezésre állnak

a város elérhetőségi árnyékzónában van
a belső úthálózat minősége változó, jelentős
fejlesztések szükségesek – 5.8 km belterületi út
kiépítetlen
a kerékpárút hálózat kiépítettsége szakaszos
a várost érintő vasútvonal egyvágányú és a
vonatok dízel vontatásúak, ritkultak a járatpárok
(max. sebesség 60km/óra) –
a felújított állomás nem rendelkezik színvonalas
(és akadálymentes) utasforgalmi és utas
tájékoztatási rendszerrel

10.Közművek és elektronikus hírközlés
közel teljes körűen kiépített ivóvíz
ellátórendszer
folyamatban van egy ivóvízminőséget javító
program
közel teljes körű gáz ellátórendszer
a lakások 84 % szennyvízhálózatba
kapcsolódik
a város rendelkezik szennyvízteleppel
növekszik a kábeltelevíziós hálózat

jelentős problémák vannak az ivóvízellátás
elöregedett rendszerével
a helyi kitermelésű ivóvíz kezelés nélkül
egészségkárosító
a szegregátumok lakossága nem kapcsolódik a
szennyvízhálózatra
a legkomolyabb gyengeség a csapadékvíz- és
belvízelvezető
csatornák
minőségi
és
mennyiségi hiányossága
lassan nő az internet előfizetések száma –
információs társadalom lemaradásai
11. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
a város jelentős termálkinccsel rendelkezik
minden intézményi épület rendelkezik
energiatanúsítvánnyal
már léteznek napelemes megoldásra példák
(Katolikus Általános Iskola)

a termálkincs energetikai hasznosítására tett
eddigi kísérletek nem jártak sikerrel
nincs az energiagazdálkodásra specializált
szervezet
vagy
személy,
és
energiahatékonysági
koncepcióval
sem
rendelkezik a város

ITS Konzorcium

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA

SWOT Külső
tényezők

21

Lehetőségek

Veszélyek

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
a Kormányzat különféle ösztönzőkkel
támogatja a gyermekvállalást pl. babakötvény

európai, illetve országos tendencia a
népességcsökkenés és elöregedés
a csökkenő országos népességen belül a
magasabb mobilitású és kedvezőbb társadalmi
helyzetű
csoportok
általában
kielégítő
életlehetőségeket keresnek
2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
az alulról építkező, helyi kezdeményezések
a különféle globális médiumokon érkező
Európa
szerte
felértékelődnek,
az
kulturális hatások elvonják a fiatalok figyelmét a
önkormányzatok nagyban támaszkodnak a
helyi értékekről
helyi közösség aktív részvételére
3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
a gyakorlat orientált képzésre épülő oktatás
folyamatos felértékelődése és erősítésének
célja országosan
a segélyezés tekintetében a jogkörök jelentős
része járási szintre kerül (2015. március 1.) –
egységesül az adatbázis, többszörös jogcímű
segélyezés lehetősége csökken, várhatóan
csökken a szegregátumokat érintő és
hatékony
beavatkozást
ellehetetlenítő
rendkívül erős mobilitás
A középiskolában elvárt önkéntes munka jó
lehetőség a helyi intézményi ellátás (oktatás,
szociális stb.) számára
4. Gazdaság szerkezet és dinamika

a KLIK és az önkormányzatok együttműködése
általában nem zökkenőmentes
a szociális ellátás központi átszervezése miatt
csökken a személyes kapcsolattatás lehetősége
a rászorulókkal

Az agrárium továbbra is az egyik fontos
azon települések és térségek
bevételi forrás (országos szint)
versenyképessége alakul kedvezően,
A jászsági főcsatorna megépítése szerepel a
amelyekben jelentős arányt érnek el a
megye területfejlesztési programjában –
magasabb hozzáadott értéket termelő,
ennek megvalósítása lehetőség az agrárium
hálózatban működő helyi /térségi KKV-k
minőségi fejlesztésére
(Jászapátiban ezek az adottságok hiányoznak)
növekszik az érdeklődés a hazai vidéki
A megye gazdag termál‐és gyógyvizekben (20
turisztikai desztinációk iránt, országosan
termálvizes strandfürdő, ebből 14 minősített
egyre több sikeres vállalkozás épül erre az
gyógyvíz) a konkurencia rendkívül erős.
adottságra
5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
Az adósságkonszolidáció nyomán a város
költségvetése
középtávon
(5-7
év)
stabilizálódott

A feladatok alulfinanszírozása már rövidtávon
újabb pénzügyi problémákat vet fel

6. Táji és természeti adottságok
természeti és táji értékek, tanyavilág
működésének bemutatása, népszerűsítése
országosan egyre vonzóbb turisztikai
vonzerőt jelent

országosan
jellemző
a
figyelmetlen
gazdálkodás okán a táji értékek (pl. kunhalmok,
egyedi tájértékek) pusztulása – beépítés,
elszántás miatt – így eltűnnek az évszázados
tájgazdálkodás emlékei
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Lehetőségek

Veszélyek

7. Zöldfelületek
zöldfelületi
rendszer
fejlesztésekre
lehetőséget jelent külterületen is az utak,
mezsgyék, vízfolyások mentén – évszázados
hagyományok folytatása, klímaváltozáshoz
való alkalmazkodás segítése

a zöldfelületi érdekek háttérbe szorulnak, a
zöldfelületek
elaprózódása,
utcák
zöldfelületének megszűnése, tavak feltöltése
ezzel a bel- és külterületi zöldfelületi rendszer
pusztulása országos jelenség

8. Épített környezet (épített örökség is)
A védett értékek megújítása funkcióval
Az épített örökség védelmére, megőrzésére és
történő megtöltéssel (gazdasági szolgáltatás,
hasznosítására a Kormányzatnak nincs
turisztikai vonzerő) külső forrásból meg
támogató
politikája
(adókedvezmény,
A LEADER típusú források alkalmasak a
támogatás)
kisebb
beavatkozások
következetes
végrehajtására
9. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső) – 10. Közművek és elektronikus hírközlés
a várost érintő 31-es főút teljes egészében
a reptér 90 km távolságban van, ami nem elég
megújult a megyehatárig (Heves megye)
vonzó a dinamikus gazdasági szereplőknek
ezzel a város elérési ideje lecsökkent
A M3-as autópályáról Jászberénybe vezető és
a város kerékpárút hálózata része egy
Jászapáti elérését is befolyásoló 32-es út csak
regionális/ térségi kiterjedésű integrált
Jászfényszaruig kerül megújításra középtávon
rendszernek
két járási település csak a szomszédos
a várost érintő több közútszakasz szerepel a
járásközponton (Jászberény) keresztül érhető el
megye fejlesztési programjában, mint
– gyengíti Jászapáti elérhetőségét, mint
támogatandó fejlesztés
járásközpont
11. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
A megújuló energiahordozók pozíciója Európa
és világszerte is megőrösödik – az Unóban
jelentős prioritás és így kiemelkedően magas
keretösszeg jut (ERFA) a kapcsolódó
energiahatékonyságot segítő fejlesztésekre
általános várostervezési iránymutatás a
kompakt, több központú klímatudatos
városfejlesztési célok előnyben részesítése

ITS Konzorcium

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA
1.

23

térkép Problématérkép

ITS Konzorcium

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA
2.

24

térkép Értéktérkép

ITS Konzorcium

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA

25

2.3 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása
Jászapáti esetében a 2010-ben elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiában és jelen
Integrált Településfejlesztési Stratégiában használt városrészi lehatárolás megegyezik. A város
eszerint hat városrészre tagozódik (és a Külterület városrész): a városközpont körül öt,
megközelítőleg azonos méretű településrész található: Kisjárás, Szögvég, Alvég, Tabán, Felvég.
3.

térkép Jászapáti város városrészei

Forrás: ITS meglapozó munkarész (2015)

A legnagyobb népsűrűség a Városközpontban van, itt koncentrálódik a lakosság 27%-a. A 2001es belső területi megoszláshoz képest csökkent a Városközpont (2001-ben 31,3%) súlya, viszont
nőtt a Szögvég (2001-ben 6,9%) és a Tabán (2001-ben 11,6%) részesedése a teljes városi
népességből. A többi városrész (Kisjárás, Alvég, Felvég) belső részaránya jelentősen nem
változott a két népszámlálás közötti tíz évben. Jászapátiban a lakosság korösszetétele
városrészenként igen változékony (52. ábra). A gyermekkorúak aránya a Városközpontban, a
Felvégen és a Külterületen magasabb a városi átlagnál, ami 17%. Az Alvégen viszont az
átlaghoz képest közel 5 százalékponttal alacsonyabb ugyanezen korcsoport aránya.
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1.

ábra: A lakónépesség számának megoszlása városrészenként, 2011.

Forrás: Népszámlálás 2011.

Az időskorúak az Alvégen és a Tabánban felülreprezentáltak (arányuk: 27%) a városi átlaghoz
viszonyítva. Az időkorúak legkisebb arányban a Felvégen és a Külterületen vannak jelen. A
legfiatalosabb városrész a Felvég, míg a legkevésbé fiatalos az Alvég. A korösszetétel erősen
tükrözi a városrészek általános társadalmi státuszát.
2.

ábra Foglalkoztatási jellemzők városrészenként, 2011.
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Jászapáti összesen

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 (%)

Forrás: KSH Népszámlálás 2011.

A városrészek közötti társadalmi különbségeket árnyalják a foglalkoztatottsággal összefüggő
adatok. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a Városközpontban a
legmagasabb (52,7%) és Felvégen is meghaladja a városi átlagot, ami 43,8%. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya ezen a főcsoporton belül a
legkedvezőtlenebb képet a Felvégen mutatja, de rögtön ez után a Városközpont következik – a
legkedvezőbb (alacsony) értékek a Kisjárásban, a Szögvégen és az Alvégen jellemzőek. A
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foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon belül a legkedvezőtlenebb (alacsony) képet a
Városközpont városrészben mutatja, míg a helyzet a legkedvezőbb a Kisjárásban, az Alvégen és
– meglepő módon – a város külterületén. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a
városban átlag 43,3 %. Ettől magasabb (kedvezőtlenebb) arányt találunk a Városközpont, a
Szögvég, az Alvég és a Tabán területén, ugyanakkor ezek az értékek nem kiugróan magasabbak
a városi átlagnál.
A felsőfokú végzettségűek aránya a Szögvég városrészben a legmagasabb (17,8%), majd
Kisjárás következik a sorban (13,5%). A városi átlag 10,3 %. Alvég minimális mértékben
meghaladja a városi átlagot, míg a Városközpont, Tabán, Felvég az átlagnál alacsonyabb értéket
mutat (a legkedvezőtlenebb a Felvég 7,6%-kal).
Elmondható, hogy a vizsgált mutatók tekintetében a Városközpont városrész mutatja az
legkedvezőtlenebb helyzetet, minden mutató esetében kedvezőtlenebb a vonatkozó érték, mint a
városi átlag. A Felvég városrész szintén meglehetősen kedvezőtlen képet mutat a városi átlaghoz
képest. A Szögvég és az Alvég településrészek minden tekintetben kedvezőbb képet festenek az
átlagosnál, míg a Tabán és a Kisjárás a különféle mutatók esetében átlag körüli képet mutat.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya (54. ábra) a lakónépességen belül közel 60%
(59,6%). Az átlagnál magasabb érték jellemző a Városközpont (65,3%), a Tabán és a Szögvég
városrészekben. A legjobb aktivitási ráta a Kisjárás városrészre jellemző.
3.
70,0

ábra Munkanélküliség jellemzői városrészenként, 2011
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A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül (%)
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) (%)

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) (%)

Forrás: KSH. Népszámlálási 2011.

A munkanélküliség 2011-ben városi szinten 14,6% volt az aktív korúakon belül. Ennek az
indexnek a Felvégen volt a legrosszabb az értéke (21,2%), de a Városközpont is megközelítette
a 20%-t. A legkevésbé magas munkanélküliségi mutató a Szögvég, Kisjárás és Alvég
városrészekre volt jellemző, de Felvégen is a városi átlag alatt maradt. A Tabán a városi átlaghoz
közeli arányt mutatott. A tartós munkanélküliség gyakorlatilag ugyanezt a területi mintát követi.
Jászapáti városrészeinek lakásállománya 2011-ben összesen 3662 volt.
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4.
3,00

ábra A laksűrűség értéke városrészenként

2,67
2,34

2,50

2,60

2,46

2,21

2,43

2,18

2,00

1,61

1,50

1,00
0,50
0,00

Laksűrűség (lakásonként) fő/ lakás

Forrás: KSH Népszámlálás 2011

Az állomány városrészek közötti megoszlása teljesen megegyezik a lakosság területi
megoszlásának belső arányaival. Árnyaltabb a kép, ha a laksűrűséget vizsgáljuk (56. ábra) –
ugyanakkor itt sem kapunk pontos képet, mivel a lakások mérete változó. Az egy lakásra jutó
laksűrűség a Városközpontban (2,67), és a Felvégen (2,6) is meghaladja a városi átlagot, de a
Tabánban is magasabb az átlagnál a lakásonkénti lakosok száma.
A város lakásállományát jellemző minőségi mutatók városrészek közötti viszonyai csak részben
fednek át a városrészek társadalmi különbségeit jellemző területi mintázattal. A komfort nélküli,
félkomfortos és szükséglakások aránya a Felvég és a Tabán városrészekben szembeötlően
magasabb (20% körüli) mint a városi átlag (12,5%).
5.

ábra Lakásállomány jellemzői Jászapáti városrészeiben
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A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül (%)
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül (%)

Forrás: KSH 2011. évi Népszámlálási

A városi átlagtól kedvezőtlenebb a Városközpont helyzete is, de a Szögvég értéke is csak alig
kedvezőbb annál. A legjobb értékek egyértelműen a Kisjárás és Alvég városrészekben
jellemzőek. Az egyszobás lakások aránya egyértelműen összefüggésben van a komortfokozat
jellemzőivel, az arányok területileg teljesen azonosan alakulnak.
Az összehasonlítás konklúziójaként elmondható, hogy mind társadalmi jellemzőket, mind
pedig a lakásállomány jellemzőit tekintve a városi átlagtól erősen eltérő helyzetű városrészek
találhatóak Jászapátiban. A társadalmi viszonyok és a lakásállomány tekintetében is a
legkedvezőtlenebb a helyzet a Városközpont városrészben, valamint a Felvég és a Tabán
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városrészekben, míg az átlagnál jellemzően jobb indikátorértékekkel rendelkezik a Kisjárás, a
Szögvég és az Alvég városrész. A Külterület aktivitási és foglalkoztatási mutatói kedvezőek,
viszont a lakásállomány mutatói rendkívül rosszak.
A városrészek funkcionális elemzése:
1. Városközpont:
A városrész funkcionális tekintetben rendkívül összetett. A lakófunkció mellett a Városközpontban
találhatók a főbb közintézmények, a város Katolikus, számos kereskedelmi egység, köz- és üzleti
szolgáltatások és a műemlékek fele is ebben a városrészben van. A városrészben található a
Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal, a felújított volt városháza (ma Könyvtár, ami egyben
műemlék épület), az Egészségcentrum (Petőfi u. 4-6), a posta és a rendőrség. Az Óvodák közül
a Csiga-Biga (Fő tér 2.), és a Margaréta óvoda (József Attila u. 7) a Városközpont határain belül
vannak. A KLIK által működtetet általános iskola „Tornyos” tagintézménye (István Király u. 12),
„Kórház” tagintézménye (Petőfi u. 22), valamint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyik
tagintézménye, a Damjanich u. 2. alatt, szintén a Városközpontban működik. Az Idősek Szociális
Otthona, és a bölcsőde is a város centrumában van. Kulturális intézmények közül a Közösségi
Ház (Művelődési Ház) és a Pájer Antal Művelődési Ház található a központban. A
városközpontban találhatóak a posta, banki képviseletek (OTP Bank, Takarékszövetkezet) és
bank automaták (ERSTE Bank ATM), valamint a jelentősebb kereskedelmi egységek (pl. Penny
Market, Coop, CBA).
2. Kisjárás:
A város észak-keleti részén Kisjárás városrészben működik a vásártér. A kihasználtság – havi
egy alkalom - egész évben meghaladja a 100%-t, tehát igény mutatkozik a terület fejlesztésére. A
városrész alapvetően lakófunkcióval rendelkezik. Rekreációs funkcióval rendelkezik a
Nagyhomokos tó és környéke.
3. Szögvég:
A Szögvég városrész a funkcionálisan a második leggazdagabb településrész. A városrész
büszkesége a középiskola épületegyüttese, amely rendkívül impozáns építészeti komplexum:
jelenleg, mint Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola,
Kollégium működik. A felügyeletet ellátó szerv az Egri Egyházmegye. Az önkormányzati
fenntartású intézmények közül a városrészen található a Szivárvány Óvoda (Vasút utca 1). A
városrészben található a vasútállomás és a temető is. A temető előtti kiterjedt területen van az
állatvásár helyszíne, ami funkcionálisan összekapcsolódik a Kisjárásban található vásártéttel. A
városrészhez tartozott korábban az Ipari Park területének egy része is, de időközben a vasúton
túli terület külterületté lett nyilvánítva.
4. Alvég:
A termálfürdő és a strand a kempinggel a városrész meghatározó, jelentős térségi vonzerővel
bíró funkciója. A komplexum szomszédságában található a város sport komplexuma, amely
minden tekintetben komolyabb fejlesztést igényel. Dósa villa jelentős fejlesztési potenciál. A
lakófunkción kívül kereskedelmi funkció jellemzi a területet főleg a városközpontba vezető utak
mentén.
5. Tabán:
A városrész többnyire egyfunkciós, szinte kizárólag lakófunkció található benne néhány
kereskedelmi egységgel.
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6. Felvég:
A városrész funkcionális ellátottságát tekintve gyenge. Kizárólag lakófunkció található benne
néhány kereskedelmi egységgel.
7. Külterület
A Külterületen a gazdasági funkció dominál. A város keleti részén található az Ipari Park. A
külterület többi részén nagyüzemi és kisebb részben kistermelői agrártermelés folyik.

Funkciók
Városközpont
Kisjárás
Szögvég
Alvég
Tabán
Felvég
Külterület
domináns funkció
kiegészítő funkció
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Város(rész)
központi

Lakó

Humán
szolgáltatási

Közigazgatási

Közösségi

Közlekedési,
távközlési

Turisztikai,
rekreációs

Zöldfelületi,
környezeti

Mezőgazdasági

Kereskedelmi

Városrészek

Ipari,
logisztikai
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3 Középtávú célok és azok összefüggései
A Jászapáti ITS-ének célrendszerét – ahogy a városban zajló folyamatokat is – számos külső és
belső tényező, folyamat és meghatározó fejlesztési dokumentum (ill. annak célrendszere)
befolyásolja. A stratégia célrendszere külső megalapozásként leginkább az EU 11 tematikus
céljára támaszkodik. Ezeket a célokat veszi figyelembe a helyben jóval relevánsabb Megyei
Területfejlesztési Koncepció és Program célrendszere is, ami a városra és annak tágabb
térségére vonatkozóan már terület specifikus célokat is megfogalmaz.
További figyelembe veendő kiindulási alapot jelent a város Településfejlesztési Koncepciója és
annak célrendszere. Mivel Jászapáti esetében ez a dokumentum kevéssé használható és még
nem a 314/2012 Korm. rendelet tartalmi elvárásai szerint készült, a stratégiai dokumentumban
utalunk rá, de hosszú távú, stratégiai célrendszert megalapozó, átfogó célrendszerként nem
tudjuk kezelni. A koncepció célrendszere ugyan nem régi (2011), de az ITS keretében
mindenképpen felülvizsgálatra szorul.
Az ITS épít a város korábbi IVS-ének célrendszerére is, amely szükségszerűen változik a
megalapozó tanulmány következtetései (köztük a megvalósult fejlesztések tapasztalatai), és a
megyei fejlesztési célok együttes figyelembevételével.

3.1 A város stratégiai célrendszerét befolyásoló
célrendszerek
3.1.1 EU tematikus célok

Az Európa 2020 Stratégia három fő prioritással rendelkezik:
I.
II.
III.

Smart= okos, intelligens: tudáson és innováción alapuló gazdaság
Sustainable= fenntartható: erőforrás hatékonyabb, környezetbarátabb
versenyképesebb gazdaság
Inclusive = befogadó: magas foglalkoztatás, szociális és területi kohézió

és

Az EU Kohéziós politikájának célja átalakult: A Kohéziós politika a régiók felzárkóztatásának
eszközéből egyre inkább az EU általános beruházási politikájává válik. A hangsúly a
felzárkóztatásról egyre inkább áthelyeződik az egész EU versenyképességének fokozására a
globális versenyben. Megmarad a fejletlenebb régiók támogatási prioritása, de már nem csak a
felzárkóztatás a cél.
A tematikus koncentráció egyre erőteljesebb. 11 tematikus cél fogalmazódott meg és ezeken
belül beruházási prioritásokról beszélünk. A tematikus koncentráció lényege, hogy Az ERFA
források meghatározott %-os felhasználása három célterületen történik: K+F+I, KKV fejlesztés,
alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra történő átállás. Az ERFA források min. 5%-át
integrált városfejlesztésre kell fordítani. Az ESZA források min. 20%-a a társadalmi befogadást
célozza.
A hazai tervezést alapjaiban befolyásoló 11 tematikus cél:
1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése
Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja: „A kutatás és fejlesztés feltételeinek javítása
különösen azt célozva, hogy e területen a köz- és magánszféra beruházásainak
együttes mértéke a GDP 3 %-a legyen.”
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2. Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és
minőségének javítása
Az integrált iránymutatás megfogalmazása szerint „a tagállamoknak támogatniuk kell a
nagy sebességű internet bevezetését és térnyerését, mivel ez a tudáshoz való
hozzáférés és a tudás létrehozásában való részvétel kulcsfontosságú eszköze.”1 Az
európai digitális menetrend2 célja, hogy a nagy sebességű és szupergyors internet és
interoperábilis alkalmazások használatával, az egységes digitális piac megvalósítása és
az innovációs lehetőségek kiaknázása révén intelligens, fenntartható és inkluzív
gazdasági növekedést érjen el.3 Az információs és kommunikációs technológiák (ikt)
jelentősen előmozdítják a számos területre kiterjedő gazdasági növekedést, innovációt
és termelékenységet.
3. A kkv-k, a mezőgazdasági (az EMVA esetében) a halászati és az akvakultúra-ágazat
(az ETHA esetében) versenyképességének javítása
Az európai gazdaság gerincét a kis- és középvállalkozások alkotják, amelyek a
növekedés, a munkahelyteremtés és a kohézió legfontosabb mozgatórugói, tekintve,
hogy a magánszférában a meglévő munkahelyek kétharmadát, az európai uniós
vállalkozások által előállított teljes hozzáadott értéknek pedig 58 %-át ezek biztosítják.
Ezért a kkv-kra irányuló befektetés jelentősen hozzájárul a növekedéshez, a
munkahelyteremtéshez és a kohézióhoz. A kkv-k szerepe egyértelmű a globális
tudásalapú gazdaságban lezajló szerkezetátalakulás és átmenet kezelésében, illetve az
új munkalehetőségek megteremtésében. A kkv-k önmagukban nem képesek
nagyszabású értékláncokat kialakítani, ezért erősen függnek a származási régióikon
belül és kívül kialakított kapcsolataiktól.
4. A karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban
Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja:
„Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának az 1990-es szinthez képest 20 %-kal
való csökkentése, vagy megfelelő feltételek esetén 30 %-os csökkentése; a megújuló
energiaforrások arányának 20 %-ra való növelése a teljes energiafogyasztásra vetítve,
és az energiahatékonyság 20%-kal történő növelése érdekében tett lépések.”
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés
előmozdítása
„Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című fehér
könyv4 megállapítja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás európai uniós keretét,
többek között a célkitűzéseket és a tevékenységeket. A „Természeti csapások és az
ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció”5 és „A
katasztrófákra adott uniós válasz erősítése felé: a polgári védelem és a humanitárius
segítségnyújtás szerepe”6 című közlemények a kockázatmegelőzéssel és -kezeléssel
kapcsolatos európai uniós megközelítés legfontosabb elemeit határozzák meg.
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

1
2
3
4
5
6

Integrált iránymutatás, 4. iránymutatás.
Az európai digitális menetrend, COM(2010) 245 végleges/2.
48. kötelezettségvállalás: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Kiemelt kezdeményezés: európai digitális menetrend”.
Fehér könyv – Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé, COM(2009) 147 végleges.
COM(2009) 82.
COM(2010) 600.
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Az „Erőforrás-hatékony Európa” című kiemelt kezdeményezés7 célja egy olyan politikai
keret létrehozása, amely támogatja az erőforrás-hatékony és karbonszegény gazdaság
felé való elmozdulást. Az integrált iránymutatás kifejezi azt az igényt, hogy a tagállamok
szétválasszák a gazdasági növekedést és az erőforrások felhasználását, a környezeti
kihívásokat növekedési lehetőségekké alakítsák, valamint a természeti erőforrásokat
hatékonyabban használják fel. A környezetvédelemmel kapcsolatos egyedi célok az
uniós környezetvédelmi vívmányokban és európai uniós szinten kerültek
meghatározásra.
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban
A közlekedésről szóló fehér könyv8 felvázolja a versenyképes és erőforrás-hatékony
közlekedési rendszerrel kapcsolatos elképzeléseket és rávilágít, hogy a közlekedési
ágazatban az 1990. évihez képest 2050-re legalább 60 %-kal csökkenteni kell az
üvegházhatású gázokat. A KSK-alapokra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy a fenntartható
közlekedési formákra és a legnagyobb európai hozzáadott értéket képviselő területekre,
a transzeurópai hálózatokra irányuló beruházásokra kell összpontosítani.9
8. A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása
Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja:
„A 20–64 éves nők és férfiak foglalkoztatási rátájának 75 %-ra növelése, többek között a
fiatalok, az idősebb munkavállalók és az alacsony képzettségű munkavállalók nagyobb
mértékű foglalkoztatása, valamint a legális migránsok fokozottabb integrációja révén.”
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja:
„A társadalmi befogadás elősegítése, mindenekelőtt a szegénység csökkentése révén
legalább 20 millió embert emelve ki a szegénységi küszöb és a kirekesztődés általi
fenyegetettségből.”
10. Beruházások az oktatás, a képességfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás
területén
Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja:
„A képzettségi szint javítása, különösen törekedve a korai iskolaelhagyás arányának
10 %-nál alacsonyabb szintre való csökkentésére, és legalább 40 %-ra növelve a
felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkező 30–34 éves korúak arányát.”
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás
A strukturális kiigazítások elősegítése érdekében minden szinten és minden területen
növelni kell az intézményi és igazgatási kapacitást, valamint elő kell segíteni a jó
kormányzás elvének érvényesülését. A szabályozási és adminisztratív terhek
csökkentése, továbbá a magas szintű átláthatóságra, feddhetetlenségre és
elszámoltathatóságra vonatkozó normák közigazgatásban történő előmozdítása a
termelékenység növeléséhez, valamint a versenyképesség fokozásához is hozzájárul.
Ebben a tekintetben előtérbe kell helyezni az állampolgárok és vállalkozások
7

8
9

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók
Bizottságának – Erőforrás-hatékony Európa – Az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő kiemelt kezdeményezés,
COM(2011) 21.
Fehér könyv: Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforráshatékony közlekedési rendszer felé, COM(2011) 144 végleges.
Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós
iránymutatásokról, COM(2011) 0650/2.
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adminisztratív terheinek csökkentését és a közigazgatás átláthatóságának,
feddhetetlenségének és minőségének javítását, továbbá a közszolgáltatás-nyújtás
hatékonyságának növelését minden ágazatban (többek között a szakpolitikák
kidolgozásában résztvevő munkavállalók készségeinek javításán, szervezeti
innovációkon, az e-kormányzáson és az innovatív megoldások közbeszerzésén
keresztül).
Partnerségi Megállapodás:
A Partnerségi Megállapodás azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő
fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020 közötti időszakra. Küldetése az, hogy ismertesse a
tagállam hozzájárulását az EU 2020-as céljaihoz. Ezeket az EU szintű célokat az Európa 2020
Stratégia, valamint a belőle – a fejlesztések fókuszáltsága érdekében – levezetett ún. 11
tematikus célkitűzés jelöli ki. Ugyanakkor a hazai tervezés számára nagyon fontos, hogy
célokhoz történő magyar hozzájárulás a létező nemzeti célrendszerekből kerüljön levezetésre,
ezért a PM dokumentumában helyet kapott a fő nemzeti fejlesztési prioritások bemutatása
is. Ezeket a prioritásokat a korábban megkezdődött átfogó nemzeti, területi (megyei, nagyvárosi)
és ágazati tervezési folyamatok jelölték ki. E tekintetben különösen fontos tényező a 2014
januárjában elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK).
3.1.2 Megyei területfejlesztési Koncepció és Program célrendszere

Megyei szintem két jelentős fejlesztési dokumentum került elfogadásra az utóbbi években:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 célrendszere;
(Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 685/2013. (XII.16.) számú
határozatával);
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020; (Jóváhagyta: JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 75/2014. (VIII.29.) számú határozatával);
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója és Programja 2014-ben került
elfogadásra egy bő két éves tervezési folyamatot követően.
A koncepcióban és programban foglalt jövőkép és célrendszer három átfogó célt (2030)
tartalmaz:
A1. Erőteljes kapcsolódás a makrogazdaság fejlődési tengelyeire
A2. Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya
A3. Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom
Az átfogó célok rövidebb távú stratégiai szintű (7 év) értelmezése jóval komplexebb. A program a
stratégiai célokat területi, specifikus és horizontális célok vonatkozásában értelmezi. A
specifikus és horizontális célok minden tájegységre egyaránt, különbségtétel nélkül
értelmezendők.
A megye specifikus és horizontális céljai minden térségre és településre érvényesek.
Specifikus célok:
S1. A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása
S2. Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási potenciáljának
növelése
S3. Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javítása
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S4. A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató
infrastrukturális hiányosságok felszámolása
Horizontális célok:
H1. Hálózat-társadalom kiépülése: Az önszerveződés és együttműködés erősítése, a
társadalmi tőke növelése
H2. Hozzájárulás az országos megújuló energiahasznosítási arány és energiahatékonyság
növeléséhez
H3. Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság terén,
szervezeti-intézményi feltételek javítása
H4. A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmensében
A területi célok Szolnok nagyváros térségre (T1), a Jászságra (T2), a tiszántúli mezővárosi
térségre (T3), a Tiszazugra (T4), és a Tisza-menti öko-folyosóra (T5) vonatkoznak. A Jászságot
és benne Jászapátit a T2 cél érinti.
Eszerint a Jászság célja:
T2. Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság
diverzifikációja a Jászságban: A Jászság élhetőségének és elérhetőségének
javítása révén vonzó környezetet jelent a lakosság számára, különösen a városvidék kapcsolatrendszer kiépítésén keresztül. A gazdaság ágazati és szerkezeti
diverzifikációja hatására a KKV-szektor hálózatosodásával, nagyvállalatokhoz
történő kapcsolódásával a térség vonzóvá válik a befektetők számára.

3.1.3 Településfejlesztési Koncepció hosszú távú célrendszere
(jövőkép)

Jászapáti város 2011-ben a 114 /2011 (VI.23.) Képviselő testületi határozatban hagyta jóvá a
Jászapáti város Településrendezési terve - Településfejlesztési Koncepcióját. Ennek megfelelően
314/2012 Korm. rendelet tartalmi elvárásai szerint készült Településfejlesztési Koncepció
Jászapátiban nincs érvényben. Annak ellenére, hogy a város Településfejlesztési Koncepciója
nem régi – tartalmi hiányosságai miatt nehezen értelmezhető meglapozó dokumentumként.
Mindazonáltal az ITS készítésekor alapelv és elvárás az érvényben lévő koncepció jövőképének
és tartalmának figyelembe vétele.
A koncepció jövőképként értelmezhető céljai (alább) nagyban megegyeznek a megalapozó
tanulmány tartalma alapján vázolható és pozitív szcenárióként értelmezhető előrevetített jövőbeni
állapottal és az azt szolgáló célokkal.
A Településfejlesztési Koncepció alapján a város jövőképe (a dokumentumban nem szerepel
rövid megfogalmazás):
„2.1.1 A város arculatának átalakításával, az infrastruktúra továbbfejlesztésével, a közparkok, terek
reprezentatívvá tételével vonzóbbá válhat a letelepedni szándékozóknak. A meglévő, közművesített
piacképes telekkínálat az építési kedvet növeli.
2.1.2 A város az ipari telephelyek, üzemek építéséhez megfelelő építési telkek kínálatával (pl. Ipari
Parkban) a befektetők részére vonzóvá válhat. Az ipartelepítéssel munkahelyteremtéssel jobb pozícióba
kerülhet.
2.1.3 Munkahely- és otthonteremtéssel érhető el első sorban hogy vonzóbbá váljon a város és elsősorban
a fiatal korosztályt itt tartva, idecsalogatva a népességszám, és ezzel párhuzamosan az igények hatására
az intézmények ellátottsága minőségileg és mennyiségileg növekedjék.
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2.1.4 Jászapáti város földrajzi elhelyezkedése sok szempontból ideálisnak mondható. A város a DunaTisza között elhelyezkedő jászsági kistérségben található, Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A település
közigazgatási besorolása: város. Megyén belüli szerepe az elmúlt időszakban erősödik.
2.1.5 Teljes mértékben ki kell aknázni a helyi természeti lehetőségeket. A nyugodt pihenésre vágyóknak,
kirándulóknak ideális a strand és környezete. A cél, hogy a város népességmegtartó ereje növekedjen, a
feltételeket biztosítani tudja környezetbarát üzemek betelepítésével.”
3.1.4 Jászapáti Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2010)

A stratégiai dokumentum pontos címe: Jászapáti város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
2010-2017. A stratégiát Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
10/2010.(II.11.) számú határozattal fogadta el 2010-ben.
Jövőkép (2025-ig megvalósítandó)
„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.” (IVS, 2010, 163. oldal)
A jövőkép ágazati jövőképekre kerül további felbontásra a dokumentumban. A célrendszer a 4.
ábrán látható.
A tematikus célok:
1. Az identitástudatot erősítő hagyományőrző közösség formáló programok és színterek
Jászapáti központosítása a lakosságmegtartás és a térségi összetartozás érdekében.
2. A turisztikai potenciálok koncentráltabb erősítése, hatékonyabb kihasználása.
3. A helyi mezőgazdasági termelők piaci részesedése növekszik, a tradicionális szakmák,
és, mesterségek megélhetést biztosítanak
4. Magas minőségű szolgáltatások és korszerű infrastruktúra a betelepülő családok,
vállalkozások számára.
5. Gazdaság-élénkítés, befektetés ösztönzés az ipari gazdasági szektorban
Az IVS-ben három akcióterület került kijelölésre, amelyek teljes egészében átfednek három
városrésszel:
Városközpont – árfogó környezeti, funkcionális fejlesztés
Szögvég - a gazdaságélénkítést, mint munkahely-teremetéssel járó beavatkozások
Alvég - a turisztikai kihasználtságot növelő beavatkozások
Az IVS elkészítése óta (2010) valójában csak a Városközpont városrészben történek jelentősebb
beavatkozások (közterület, középületek, közlekedési rendszerek fejlesztése). A Szögvég
városrészben (jelenleg már azon kívül, külterületen az Ipari Parkban zajlik jelenleg munkahely
bővítés – két üzem létrehozásával). Az Alvég városrészben jelentősebb turisztikai célú
beruházások nem történek 2010 óra.
A szegregátumok közül közvetlen beavatkozás a Felvég városrészben a Dankó szegregátumban
történt a TÁMOP Komplex telep-program keretében.
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ábra IVS célrendszer (2010)

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.

A
turisztikai
potenciálok
koncentráltabb
erősítése, hatékonyabb
kihasználása.

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

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

Gazdaság-élénkítés,
befektetés ösztönzés az
ipari
gazdasági
szektorban

Városközpont

Kisjárás

Szögvég

Alvég

Tabán

Felvég

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

Új és hagyományos
lakóterületein
biztosítson
magas
életminőséget lakosai
számára

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

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

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

Hagyományos
lakóterületein
biztosítsa a magas
életminőséget lakosai
számára, miközben a
szegregátumok
felzárkóznak.

Forrás: Jászapáti IVS 2010
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3.2 Jövőkép
Jövőkép

A jövőkép a város 15-20 év távlatában előre vetíthető állapotát mutatja be. A jövőkép az ITS-ben
eredendően a Településfejlesztési Koncepció (2011) hosszú távú tervezési dokumentumából
kerül levezetésre. Jászapáti város rendelkezik Koncepcióval ugyanakkor ennek megújítása a
tartalmi hiányosságok miatt szükségszerű.
A Stratégia készítése indokolja a kor elvárásinak és a város aktuális helyzetének megfelelő reális
jövőkép felállítását. A jövőképben a város törekszik egy reálisan megvalósítható szcenárió
felvázolására, amiben a város helyzetének stabilizálása, majd felzárkózó (növekvő) pályára
állítása a cél.

Jövőkép: Jászapáti részben a helyi hagyományokra épülő, mégis átalakuló struktúrájú
gazdaságával elindul a Jászság dinamikus növekedési tengelyéhez való felzárkózás
folyamatában. Eközben prosperáló járásközponttá fejlődik és stabil megélhetési
feltételeket biztosít saját és térsége lakosságának, különösen, azoknak a gazdasági
innovációra képes fiataloknak, akik a város élhető, turisták számára is vonzó,
társadalmilag kiegyensúlyozott, hosszútávon fenntartható városi és természetes
környezetében tervezik jövőjüket.

Átfogó célok

Átfogó célok
I.
II.
III.

A város térségközponti szerepkörének és funkcionális és városképi vonzerejének
erősítése, különös tekintettel a szolgáltató funkciók területén
A városi gazdaság strukturális átalakításának megindítása, munkahelyteremtés minél
több gazdasági tevékenységet érintő foglalkoztatási szegmensben
A társadalmi feszültségek csökkentése - képzett fiatalok elvándorlásának megállítása,
szociális krízishelyzetben élők felzárkóztatása, társadalmi integrációjuk előmozdítása

Az első átfogó cél teljesülésével a város térségközponti szerepkörében erősödik és városi
funkciói is kiteljesednek. Jászapáti magas minőségben képes alap és részben középfokú
központi funkciókat betölteni és ezzel vonzáskörzetét erősíteni. Stabil, gyarapodó
járásközpontként a város stabilizálja térségének településeit is, majd megerősödve húzóerővel
bír azok számára (térségi szintű munkahelyek teremtése).
A város gazdasági jellemzői meghatározóak a térségközponti szerepkör és a helyi társadalom
vonatkozásában. A második átfogó cél alapján megindul az alapvetően agráralapú gazdaság
átalakulása, ami nem az agrárium leépítését, hanem annak minőségi, hozzáadott értéket termelő
formájának meggyökeresedését (öko-gazdálkodás, feldolgozás) és foglalkoztatási erejének
megsokszorozódását jelenti. A gazdaság átalakulása az ipari termelés és a szolgáltatások
erősödését is feltételezi, amire a jövőben konkrétan az Ipari Park üzemeinek bővülése, eddiginél
szélesebb spektrumú tevékenységei, valamint a gyógyvízre alapozott egészségturisztikai
szolgáltatásokkal kiegészülő, újra dinamikusan növekvő turizmus a garancia.
Mindez feltétele a harmadik átfogó cél és ezzel a jövőkép megvalósulásának. A város a harmadik
átfogó cél megvalósításával a város társadalmának dinamizálását, a népesség elsősorban
migrációs eredetű csökkenésének megállítását, a fiatal képzett lakosság helyben tartását kívánja
elérni. Mindeközben továbbra is előtérben tartja a helyi közösség érdekeit és annak belső
kohézióját erősítő tevékenységeket. A leszakadó rétegek munkába állásával és a helyi közösség
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további erősödésével, valamint a növekvő alulról építkező integrációs igénnyel és a többségi
társadalom befogadó képességének erősödésével a helyi társadalom kiegyensúlyozottá válik,
csökken a társadalmi elkülönülés és a belső feszültségek.

3.3 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása
Jászapáti Város 2015-2020 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű
tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukban.
A foglalkoztatottság mennyiségi és minőségi paramétereinek javítása, sokrétű és változatos
szintű képzettséget igénylő munkahelyek teremtése, (ezzel magasabban képzettek helyben
tartása, a leszakadó rétegek integrációjának elősegítése)
A helyi erőforrások fenntartható kiaknázása a gazdasági stabilizáció, a vonzerő növekedése
és a megújuló társadalom érdekében (agrárium megújulása, gyógyvízhasznosítás - magas
minőségű szolgáltatások nyújtása,
Az épített környezet és a helyi szolgáltatások infrastrukturális és tartalmi erősítése
hozzájárulva a közösség ellátottságának javításához és a közösségi kohézió erősödéséhez
3.3.1 Városi szintű középtávú tematikus célok

Középtávú célok

A városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célok alapvetően ágazati bontásban kerülnek
megfogalmazásra.
T1 A város demográfiai viszonyainak stabilizálása a természetes fogyás és a migrációs
eredetű népességvesztés megállítása, a leszakadó társadalmi rétegek demográfiai
folyamatainak átalakítása
T2 A város lakosságának, a köz- és magán és a civil szféra együttműködésének erősítése
a városi közösség kohéziójának további erősítése érdekében
T3 A foglalkoztatottság növelése mellett a helyi gazdasági struktúra átalakításának
megindítása a képzettebb foglalkoztatási csoportok a munkaerejét igénybe vevő
gazdasági tevékenységek arányának növelése.
T4 A város turisztikai és a kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat érintő vonzerejének
erősítése a rekreációs funkció komplex (több elemű) fejlesztése
T5 Környezetileg fenntartható, vonzó lakókörnyezet biztosítása – a szegregált városrészek
leromlásának megállítása az épített és természetes környezet minőségi átalakítása
(felkészülés a klímaváltozás hatásaira, energiatudatosság
T6 Az intézményi és közmű szolgáltatások teljes körű és magas színvonalú biztosítása,
járásközponti szerepkör erősítése (hálózatépítés, karbantartás, harmonikus
együttműködési rendszerek kiépítése az átalakított intézmény fenntartási, működtetési
rendszerben)
Az egyes tematikus célokhoz minden esetben hozzárendeljük a 21. táblázatban szereplő
hivatalos EU eredmény indikátorokat és további lehetséges, középtávon értelmezhető, eredmény
jellegű indikátorok kerülnek meghatározásra célértékekkel, illetve tendenciákkal.

ITS Konzorcium

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA

40

T1 A város demográfiai viszonyainak stabilizálása a természetes fogyás és a migrációs
eredetű népességvesztés megállítása, a leszakadó társadalmi rétegek demográfiai
folyamatainak átalakítása
Jászapáti város népessége évtizedek óta folyamatosan csökken és ez az országos tendencia
jellemző a Jászapáti járás településeire is. A fogyás üteme az utóbbi években azonban
erőteljesebb a megyei és az országos területi szint értékeinél. A város célja a
népességcsökkenés ütemének lelassítása. Annak megállítása, vagy a népességszám növekedés
elérése a következő 7 évben irreális cél. A város mindezt egyrészt a gyermekszám
növekedésével kívánja elérni. A természetes szaporodás két összetevőjéből (élve születések és
halálozások) az élve születések száma a városban rendkívül alacsony, ugyanakkor a hátrányos
helyzetű csoportok esetében kiemelkedően magas. Ennek következtében a hátrányos helyzetűek
és foglalkoztatási gondokkal küszködők lakosságon belüli aránya folyamatosan növekszik, ami
nem célja a városnak. A hátrányos társadalmi helyzetű csoportok esetében cél, hogy minden
családban lehetőség szerint annyi gyermek szülessen, amennyit a család képes rendezett
körülmények között felneveli. Ennek érdekében folyamatos egészségvédelmi, családtervezési
és életmód tanácsokkal kívánja ellátni az érintetteket egy –egy jelentősebb szociális
megújulást célzó beavatkozás keretein belül.
A negatív migrációs egyenleg – ami elsősorban a fiatal népességet érinti – ha lehet, még
fontosabb eleme a népesség csökkenésének Jászapátiban. A város célja minél több képzett
fiatal helyben tartása, az elvándorlás közvetett és közvetlen módon történő lelassítása, majd
megállítása. A város közvetett eszköze a fiatalok körében a lakáshoz jutás kedvező
feltételrendszerének megteremtése. A városban sok elhagyatott ház van, amelyek
megújításával a fiatal családok hozzájuthatnak első otthonukhoz. A legfontosabb
népességmegtartó eszköz mégis a megfelelő struktúrájú foglalkoztatási kínálat, amit a helyi
gazdaság képes megteremteni (T3). A lakókörnyezet minősége, a közösség kohéziója és
megtartó ereje valamint a helyben elérhető köz- és piaci szolgáltatások ugyancsak fontos
tényezők (T2, T5 és T6). Míg a lakókörnyezet minőségére és a közszolgáltatásokra közvetlen
hatása lehet az önkormányzatnak a gazdasági struktúra és a munkahelyek, jövedelmi viszonyok
alakulása már a vállalkozói szféra, illetve a kormányzat döntésein alapul, utóbbit az
önkormányzat és a vállalkozói szféra érdemi párbeszéde nagyban befolyásolhatja.
Összességében lényeges, jövőjét nagyban befolyásoló kérdés Jászapáti számára is, hogy milyen
számú, de még inkább, hogy milyen összetételű a lakossága. A város célja, hogy a település
váljon vonzóbbá a dinamikus, fiatalos, jól képzett népesség számára, azaz fiatal, magasabban
képzett, illetve szakképzett, felelősen gyermeket vállaló lakosság maradjon helyben, illetve
telepedjen le.
A város belterületén a szegregáció, azaz az alacsony státuszú lakosság egy helyen történő
koncentrálódása rendkívül erőteljes és a probléma növekvő. A város célja a folyamat megállítása
és különféle (már megkezdett) programokon keresztül az érintett csoportok és az egyes érintett
városrészek felzárkóztatása (lásd anti-szegregációs terv). Az esélyegyenlőség biztosítása a
munkához való hozzáférést, a szolgáltatások igénybevételének egyenlő lehetőségét jelenti a
szociálisan hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők és a nők számára. A város kiemelt célja,
hogy minden általános intézkedése épített környezetbe való beavatkozása, vagy
intézményfejlesztése esetében szem előtt tartsa az esélyegyenlőség írott és íratlan szabályait.
Eredmény indikátor (a 21. táblázat alapján):
Népességszám változása az előző év értékéhez viszonyítva: 0%
PR 19 Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: min.
200 fő
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Egyéb eredmény indikátorok:
A hátrányos helyzetű gyerekek aránya a helyi oktatási intézményekben: csökken

T2 A város lakosságának, a köz- és magán és a civil szféra együttműködésének erősítése
a városi közösség kohéziójának további erősítése érdekében
Jászapátiban a közösségformálás alapja a sokoldalú hagyományok ápolása (Jász hagyományok
őrzése), és a történelmi egyházak aktív jelenléte a közösség életében. A városban számos civil
szervezet működik, amelyek elsősorban kulturális, szabadidő eltöltést segítő tevékenységet
folytatnak. A közösségi élet látványos fejlődésen ment keresztül, ugyanakkor a szervezetek
elsősorban az önkormányzat forrásaira, az általuk teremtett lehetőségekre támaszkodnak. A
város önkormányzata továbbra is támogatni kívánja a szervezetek működését, de egyben
segíteni szeretné őket a külső forrásszerzésben és kapcsolatépítésen – továbbra is bevonja
őket saját komplex projektjeibe és programjaiba, illetve segítséget nyújt önálló pályázatok
készítésében. A civil szerveztek nem csupán feladatokat hajtanak végre, hanem ők segítik elő a
közösség összetartó erejének erősödését. Értékük egy problémákkal küzdő város esetében nem
az anyagi értékteremtésben rejlik, hanem a lakosság közösséggé formálásában.
A város civil szervezeti kisebb arányban foglalkoznak a társadalmi, szociális ellátási kérdésekkel,
a civil és önkéntes jelenlétre és együttműködésre ugyanakkor egyre nagyobb szüksége volna a
városnak. E tekintetben az egyháznak van nagy szerepe, a Kamelliánusok Egyesületének helyi
szervezete aktív az idősellátásban és a felzárkózató programok végrehajtásában. A város kész
feladat ellátási megállapodásokra, amennyiben erre alkalmas partnert talál a szervezetek
között. A város szorgalmazza önkéntesek bevonását az ellátásba és civil támogatás mellett
kész befogadni egy önkénteseket tömörítő térségi hálózat működtetését is. A középiskolában
kötelező önkéntes munka erre jó alapot kínál.
A roma közösség a város lakosságának cca. 25% teszi ki. A közösségi kohéziója gyengének
mondható és nem alapul kulturális etikai hagyományokon. Az iskolák igyekeznek pótolni a
közösségépítés hiányzó elemeit. A város célja, hogy meginduljon a roma közösség saját
kezdeményezésre történő alulról építkezése és az öngondoskodás közösségi alapjának
megteremtése – a város az ilyen jellegű kezdeményezésekhez segítséget kíván nyújtani.
A közösségi élet infrastruktúrája az elmúlt években kialakításra, rekonstrukcióra került (Csillagház
Cserhaj, Közösségi Ház – volt pártok háza). A város célja az intézmények funkcióval való
megtöltése, folyamatos programkínálat biztosítása. Ebben a törekvésében a város számít a helyi
kulturális, képzéseket bonyolító és szabadidő elfoglaltságokat népszerűsítő szervezetek aktív
szerepvállalására. A programok nem csak kulturális, közösségi programokat jelentnek, hanem
képzések, tréningek, tudásbővítő ismeretátadó események bonyolítását is. A város azzal, hogy
járásközponttá vált 2010-ben nem csak saját lakosai, de térsége ellátásáért is nagyobb
felelősséget vállal – ez a térségi közösségi tevékenységek és kohézió erősítését is jelenti. A
városi intézmények funkcionális erősítésével a meglévő kulturális és az egyéb, értékteremtő
tevékenységet folyató intézmények működési és vonzáskörzete is ellátásra kerül.
Fontos hangsúlyozni az egyház növekvő szerepét a közösség összetartásában és a rászoruló
csoportok támogatásában. Az egyház egyre meghatározóbb szerepet játszik Jászapátiban a
szociális ellátásban és az oktatásban, ami a jövendő generáció nevelésében és az erkölcsi
normák megerősítésében rendkívül fontos. Az egyház hagyományain, helyi értékein keresztül is
jelen van a város életében – a város számára fontos a turisztikai potenciál kihasználása a Mária
út közelében.
Eredmény indikátor (a 21. táblázat alapján):
PR22 Helyi társadalmi akciókban résztvevők arányának növekedése: 30%
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T3 A foglalkoztatottság növelése mellett a helyi gazdasági struktúra átalakításának
megindítása a képzettebb foglalkoztatási csoportok a munkaerejét igénybe vevő
gazdasági tevékenységek arányának növelése.
A Jászapáti járás Jász-Nagykun-Szolnok megye két leghátrányosabb helyzetű kistérségének
egyike, így a komplex programmal fejlesztendő járás kategóriába sorolódik. Jászapáti és az
Alsó-Jászság Magyarország gazdasági technológiai magterületén kívülre esik és valójában
nem része a Jászság dinamikus gazdasági övezetének.
A város gazdasági ereje csak úgy növelhető, ha az önkormányzat összehangolja fejlesztési
tevékenységét a városban működő vállalkozások fejlesztési igényeivel és elképzeléseivel. Csak
az együttműködés eredményezhet fenntartható és működő városi szolgáltató és infrastrukturális
rendszereket. A vállalkozásoknak is szükséges a város érdekeit szolgáló lépések összehangolt
megtétele, ami hosszabb távon a cégek működési hatékonyságát is szolgálja (szakképzésben
való együttműködés, új feldolgozóegységek telepítése stb.).
A város célja minél több közös projekt elindítása az új fejlesztési időszak (2014-2020) forrásaira
alapozva. Cél elsősorban a munkahelyteremtés és a feltételrendszerek biztosítása (képzés,
tájékoztatás, infrastruktúrafejlesztés). Az ipari park ez együttműködés egyik színtere, ahol a
bővítés és a közművek fejlesztése a város és a befektetők közös érdeke.
A vállalkozásokkal történő együttműködés felélénkítése érdekében történtek már lépések, mint pl.
az éves vállalkozói konzultáció, ahol a város vállalkozói beszélnek fejlesztési elképzeléseikről –
csakúgy, mint a városvezetők – így lehetővé válik a célok egyeztetése. Az önkormányzat
alkalmanként tájékoztatókat tart a vállalkozók számára megnyíló pályázati lehetőségekről (20072013LEADER, GOP) és szakértőiken keresztül tanácsokkal látják el azokat. Jászapáti város célja
a vállalkozások és az önkormányzat egyeztetési lehetőségeinek minőségi és mennyiségi
fejlesztése, azaz minél többféle közös ügyben minél gyakrabban érdemben egyeztetni az
érdekeket és a konkrét fejlesztési lépéseket.
Jászapáti gazdasági struktúrája a megyei átlagnál kedvezőtlenebb képet mutat, a működő
vállalkozások ágazatok közötti megoszlását és a cégméretét tekintve is (Lásd 1. fejezet). A
városban rendkívül erős az agrárágazat, ugyanakkor nem párosul jelentősebb, innovatív
technológiákon alapuló feldolgozóipari tevékenységgel. A városban az ipari termelés rendkívül
alacsony arányú. A foglalkoztatás szintje az országos és a megyei átlag alatti, és a helyben lévő
munkahelyek dominánsan az alacsony hozzáadott értéket termelő és alacsony foglalkoztatási
szintet kívánó tevékenységekből állnak össze. A város célja első lépésben nagyobb számú
munkahely létrehozásának támogatása, ezzel a helyi foglalkoztatottság növelése, második
lépésben pedig a gazdasági struktúra fokozatos átalakítása. A város Ipari Parkjában évek
stagnálása után két nagyobb beruházás is zajlik (2015. április), ugyanakkor az ezekben képződő
munkahelyek nem a magasabban képzett ill. legalább szakképzett munkaerőt vonzzák a
településre. Cél a jelenleg megtelt Ipari Park területének bővítése, majd infrastrukturális
fejlesztése valamint olyan ipari tevékenységek letelepítése, amelyek elősegítik a
demográfiai, társadalmi tendenciák változását (T1). A helyben lévő agrárnagyvállalatok más
városokban hozzák létre magasabb szintű feldolgozó tevékenységeik telephelyét – cél, hogy
ezek a beruházások legalább részben helyben valósuljanak meg. A gazdaság
struktúraváltásához hozzájárul az agráriumban az öko-gazdálkodási formák népszerűsítése és
terjesztése a magasabb piaci versenyképesség biztosítása érdekében. A város kész Szociális
Szövetkezet létrehozására is, amelyet egy hosszabb program (TÁMOP) vezetett be.
A turizmus és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése a gazdaságszerkezet harmadik fő pillérét
erősíti - ehhez azonban az ágazat helyi vonzerejének átfogó fejlesztésére van szükség. A strandés gyógyfürdő egészségturisztikai fejlesztése és a meglévő szolgáltatások együttes fejlesztésére
van ez esetben szükség (lásd T4).
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Jászapátiban, az immáron egyházi fenntartásban működő középiskola népszerűsége csökken,
az oktatott szakmák nincsenek összhangban a helyi vállalkozások igényeivel. A város célja
kettős: egyrészt az iskolába visszacsábítani a helyi fiatalokat, másrészt olyan szakmákhoz juttatni
őket, melyekkel helyben el tudnak helyezkedni. A cél elérése érdekében történtek már lépések,
de továbbiak szükségesek, hiszen a vállalkozások, mint foglalkoztatók a munkavállalók
célpontjai. A város célja a párbeszéd felélénkítése, ezzel a város és a helyi vállalkozások
érdekeinek szorosabb összehangolása, valamint mediátor szerep betöltése a vállalkozások és a
helyi középiskola (képzőhely) között (egyház, mint fenntartó) az igények összehangolása
érdekében. A vállalkozások által kínált alacsony bérszínvonal rontja azok versenyképességét a
Felső-Jászság cégeivel szemben, ahol a szakképzett munkaerő valamivel jobban megfizetett.
Ennek következményeként ki nem elégített munkaerőigény is jelentkezik a magas
munkanélküliség mellett. Cél a strukturális problémák feloldása a gazdaság igényei és a
munkaerő kínálat összehangolásával.
Eredmény indikátor (a 21. táblázat alapján):
Vállalkozási aktivitás a kevésbé fejlett régiókban: 60db/1000 lakos
PR20 A 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők aránya: 50%
Egyéb eredmény indikátorok:
Foglalkoztatottság a hátrányos helyzetű csoportok körében: növekszik

T4 A város turisztikai és a kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat érintő vonzerejének
erősítése a rekreációs funkció komplex (több elemű) fejlesztése
Jászapáti város jelentős termálvagyonnal rendelkezik, erre építve jött létre a több mint öt évtizede
működő Tölgyes Strand és Gyógyfürdő. A fürdő a megyehatáron túl terjedő vonzerővel
rendelkezik, és vize minősített gyógyvíz (2002 óta). Ezzel OEP kezelések végzésére is jogosult
(5db). A fürdő szolgáltatásait a területileg azzal összefüggő kemping teszi teljessé, de több
magán szálláshely is működik a fürdőhöz kapcsolódóan. A város tulajdonában lévő fürdőt a
Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. üzemelteti. A létesítményben kisebb fejlesztések
történtek az elmúlt két évtizedben ugyanakkor, két termál medence téliesítésén és parkoló
építésen kívül nem történt átfogó megújítás vagy funkcióbővítés. Ennek következtében a fürdő és
a kemping versenyképessége romló, forgalma csökkenő. A város egyik kiemelt célja a város
termál és gyógyvízvagyonának hatékonyabb piacosítása, ami csak átfogó fejlesztés mellett
lehetséges. A város egységben kívánja kezelni adottságait és meglévő szolgáltatásait tekinti a
fejlesztések kiindulásaként – nem teljesen új vonzerőt kíván létrehozni. A város célja a
strandfürdő komplex fejlesztése, területének növelésével, új funkciók bevezetésével és
gyógyászati szolgáltatások kiépítésével. Elérendő cél a gyógyhellyé nyilvánítás. Cél a kemping
modernizációja és befogadó képességének növelése. A város nem kívánja felvenni a versenyt a
nagy régiós vonzerővel bíró wellness szolgáltatásokkal rendelkező fürdőkkel, viszont korábbi
hazai és külföldi stabil visszatérő vendégbázisát bővítve versenyben kíván maradni. A
fejlesztések során épít a járulékos fejlesztési lehetőségekre, mint a közeli sporttelep fejlesztése a
Dósa villa turisztikai szolgáltató jellegű hasznosítása, valamint a Panna-tó rekreációs és
horgásztó funkcióinak fejlesztése.
A komplex fejlesztés tehát a termálvagyonra épít, strandfürdő és gyógyfürdő szolgáltatásokat
nyújt továbbra is, amihez jelentősebb egészség és életmódfejlesztő szolgáltatások építhetők. A
szálláshelyfejlesztés általában a piaci igényekre épül – a sport infrastruktúra fejlesztése további
igényeket is generálhat és egyben növelheti a fürdő forgalmát is. A Tölgyes Strand- és
Gyógyfürdő komplex fejlesztés a város egyik kulcsprojektje, hiszen további projektek sorát
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kapcsolja potenciálisan magához – e fejlesztések együttesen a város egyik kiemelt akcióterületét
jelentik.
A turisztikai forgalom növelése érdekében fontos komplementer beavatkozások sora jelentkezik a
városban. Ilyenek a városközpont elkezdett fejlesztésének, az épített környezet rehabilitációjának
továbbgondolása (beleértve a városközpont közelében található kiterjedt szegregált területek
komplex társadalmi és épített környezetet érintő rehabilitációját), a kereskedelmi és vendéglátó
ipari szolgáltatások minőségi fejlesztése és az egyházi turizmus lehetőségeinek kiteljesítése.
A havi rendszerességgel megrendezésre kerülő Országos Állat- és Kirakodó vásár a turisztikai
vonzerő sajátos eleme. A város célja a vásár megrendezésének és a lebonyolítás fizikai
körülményeinek javítása (akcióterületi fejlesztés).
Eredmény indikátor (a 21. táblázat alapján):
A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel és létesítményekkel való lakossági
elégedettség: 70%
Egyéb eredmény indikátorok:
A városba turisztikai céllal érkezők számának növekedése: + 30%

T5 Környezetileg fenntartható, vonzó lakókörnyezet biztosítása – a szegregált városrészek
leromlásának megállítása az épített és természetes környezet minőségi átalakítása
(felkészülés a klímaváltozás hatásaira, energiatudatosság)
Az életfeltételek környezeti tényezői - ha nem is meghatározó de – jelentős befolyással bírnak a
város népességmegtartó képességére. A városi környezet adja a látogatók első benyomását is,
tehát mindkét szempontból lényeges a városi környezet, épület, közterület és zöldfelületi
elemeinek egységes rendszerben átgondolt és megvalósított fejlesztése.
Jászapáti a hazai kis-városokra jellemző átlagos kiterjedésű és összetettségű zöldfelületi
rendszerrel rendelkezik. A város évek óta törekszik közterületeinek és zöldfelületeinek
bővítésére és revitalizációjára, ennek a törekvésnek lendületet adott a városközpont fejlesztését
célzó projekt. A fenntartásban jelenleg jelentős szerepet vállal a nagyszámú közmunkás.
Jászapátiban a városfejlesztés egyik legégetőbb és összetettebb problémája a szegregátumok
kérdése. Az összetett társadalmi – épített környezeti probléma egy-egy elemében nem kezelhető
hatékonyan csak együttessen a probléma minden összetevőjét érintő következetesen
programozottan végrehajtott beavatkozások sora hoz átható változást, aminek forrásigénye
felmérhetetlen és beláthatóan nem biztosított. A szegreátumok épített környezet és városimázs
szempontjából Jászapáti két pontján jelentenek komoly beavatkozási szükségletet: a Dankótelepen (bevezető főút mentén) és a Városközpont déli területén. Mivel a szegregátumokat alkotó
lakóépületek magántulajdonban vannak és a belvárosban az utcaszerkezet adottságai
korlátozzák a fejlesztések lehetőségét és a városban a beavatkozási lehetőségek rendkívül
korlátozottak.
A város közlekedési rendszere az épített környezet része. A várost átszelő 31.sz főút a
fejlesztések (körforgalmi csomópont) ellenére továbbra is jelentős veszélyforrás, hosszabb távon
(nem stratégiai időtáv) az elkerülő út a megoldás. A kerékpárutak hálózata lassan épül –
legfontosabb elemek hivatásforgalom bonyolítására szolgálnak. Lényeges cél, hogy minden
szakasz kiépítése egyéb közművek és infrastrukturális fejlesztésekkel együtt történjen – ilyen a
városképet is meghatározó légvezetékek föld alá helyezése.
A városi környezet épített elemeinek csak töredéke van az önkormányzat tulajdonában, és a
belvárosi középületek egy része megújult. A városban felmérésre került a középületek
ITS Konzorcium

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA

45

energetikai helyzete, a következő lépés ezek alapján a megfelelő fejlesztések elvégzése, az
energetikai szempontú megújítás. A város épületállományának és ezzel fenntarthatóságának
javítása nem csak a köz-, de a lakóépületek esetében is cél. Az energetikai fejlesztések nem
csak a fenntartás költségek csökkentéséhez járulnak hozzá, hanem a környezettudatosabb
életmód terjedése felé hatnak. A város törekszik arra, hogy éljen az alternatív energiaforrások
hasznosításának finanszírozását támogató lehetőségekkel. Jászapáti céljai között szerepel egy
napelem park létrehozása. A város ezen kívül a termálvíz komplex energetikai hasznosítását is
fontosnak tartja, ami kapcsolódhat a turisztikai célú beavatkozásokhoz a strand területén.
A környezettudatos életmód lakosság körében történő terjesztésének és népszerűsítésének
koordinációja önkormányzati feladat és városi érdek. A klímaváltozás olyan tudatos felvilágosító
tevékenységet tesz szükségessé, ami magába foglalja a klímatudatos és egyben
költségtakarékos megoldások népszerűsítését (hűtés és fűtés, egyedi vízellátás, vízgazdálkodási
tippek stb.), de a szélsőséges időjárási jelenségekre és azok következményeire történő preventív
jellegű felkészülést is. Ez a gyenge/sérülékeny épített infrastruktúrával rendelkező
szegregátumokban különös hangsúlyt kap – plusz feladatként jelentkezik, hogy ezeken a kiterjedt
területeken kommunikációban is eltérő eszközöket szükséges használni.
Az önkormányzat együttműködése az oktatási intézményekkel és az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szervezetével elengedhetetlen a lakosság hatékony
felkészítése érdekében.
Eredmény indikátor (a 21. táblázat alapján):
PR20 Elégedettség a települési környezet minőségével: 65%
Egyéb eredmény indikátorok:
A városban a szegregációval jellemezhető területek (tömbök) száma: csökken

T6 Az intézményi és közmű szolgáltatások teljes körű és magas színvonalú biztosítása,
járásközponti szerepkör erősítése (hálózatépítés, karbantartás, harmonikus
együttműködési rendszerek kiépítése az átalakított intézmény fenntartási, működtetési
rendszerben)
Jászapáti járásközponti szerepkörének és településméretének megfelelő közintézményi
ellátottsággal rendelkezik. Minden, városi jogállásából és járásközponti státuszából eredő
kötelező feladatát ellátja és önként vállat feladatainak is megteremtette épület és humán
infrastrukturális feltételrendszerét. A város nem csupán saját lakosságának, de a környező
településeken élőknek is hangsúlyozottabban volna képes köz- és piaci szolgáltatásokat
biztosítani, a járásközponti kötelező, államigazgatási jellegű feladatokon túl. Fontos kiemelni
ugyanakkor, hogy a város térségközponti, térségi szolgáltatói szerepkörének spontán, organikus
fejlődését jelenleg még lassítja két jelentősebb központ esetenként könnyebb elérhetősége
(Jászberény és Szolnok). Jászapátiban az elsődleges cél a város vonzerejének korábbi szintre
való emelése (középiskola, strand, foglalkoztatási központ), majd ennek elérése után a további
építkezés következik.
A szomszédos településekkel (mint a járás és egyben a vonzáskörzet településeivel) építendő és
erősítendő kapcsolat egyik alapfeltétele a város elérhetőségének (úthálózat és (tömeg)
közlekedés) fejlesztése. A jelentősebb központok ellensúlyozása addig kevéssé lehet sikeres,
amíg a járás településeiről a járásközpont (Jászapáti) megközelíthetősége nem megfelelő pl.
Jászalsószentgyörgy-ről Jászberényen keresztül lehet a városba jutni. Jászapáti célja a környező
településekről való elérhetőségének és a vonzerőt jelentő szolgáltatásoknak az egyidejű
fejlesztése.
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A 2007-2013-as időszakban sikerült több intézményi/ellátás típusban jelentősebb fejlesztéseket
végrehajtani (bölcsőde, óvoda, általános iskola, ESZI, kulturális/ közösségi intézmények). Az
időközben jelentősen átalakult az intézményi fenntartás és működtetés rendszere
(központosítás), ami az oktatási intézményeket (kivétel óvoda) érintette elsősorban. Az oktatási
intézmények fenntartása és működtetése is a KLIK-hez illetve a katolikus egyházhoz került. Az
iskolák városi élet fontos színterei ezért cél, hogy az önkormányzat jó kapcsolatokat ápoljon az
intézmények fenntartóival és kölcsönösen reflektáljanak egymás igényeire. Ez különösen fontos
Jászapátiban ahol az általános iskolai tanulók közel 40%-a hátrányos helyzetű, ezért a szociális,
gyermekvédelmi intézményrendszer és az iskolai nevelés összehangolása elengedhetetlen.
A város célja intézményrendszere működtetésének racionalizálása és a szolgáltatások
minőségének javítása. A városban új épületinfrastruktúra létrehozása nem cél. A meglévők
esetében szükséglet az energetikai megújítás, ezzel a működtetés és fenntarthatóság hosszú
távú biztosítása – a város ezt kazáncserével és egyéb energetikai beavatkozásokkal kívánja
elérni pl. napelemek elhelyezése, épületszigetelés, a termálvíz fűtési célú hasznosítása.
Középtávon jelentősebb cél a Pájer Antal Művelődési Ház rekonstrukciós munkálatainak
elvégzése. A Makovecz Imre által tervezett épület átható külső és belső megújításra és
környezetének rendezésére szorul. A közösségi terek vonatkozásában a Közösségi ház jelent
még feladatot, mivel annak felső szintje még nem újult meg és így nem is kapott funkciót. A
szociális intézmények vonatkozásában cél az Egyesített Szociális Intézmény felújításának
folytatása bontással és épületbővítéssel a szolgáltatások bővítése és minőségük javítása
érdekében.
A városban fokozódó a közbiztonsággal kapcsolatos aggodalom. A lakosság biztonságérzete
romlik és folyamatosan hangot is ad ezzel összefüggő igényeinek. A városközpontban megindult
a kamerarendszerek kiépítése, ugyanakkor a kamerákat nem figyelik folyamatosan. Cél a
kamerarendszer továbbépítése, a folyamatos megfigyelés biztosítása, és egy Rendőrkapitányság
létrehozása. Az önkormányzat támogatja a Szomszédok Egymásért Mozgalom szélesebb körű
elterjedését is.
A város minden utcája összeközművesített. Az ivóvíz minőségi problémák megoldódtak, a
szennyvízelvezető és tisztító rendszer kiszolgálja a település igényeit. Ez esetben a hálózat
meghaladja az igényeket, mert a rácsatlakozások száma elmarad a lehetőségektől. Ez különösen
a szegregátumokban jellemző, de magas közüzemi számlák miatt a város egyéb részeiben is
tapasztalható. Cél, hogy a városban a lehető legmagasabb kihasználtsággal működjön a
rendszer.
A városban a legnagyobb problémát a csapadékvízelvezető rendszer hiányosságai jelentik. A
városban csak a belvárosban vannak fedett és betonnal bélelt hálózati szakaszok. Ezzel
összefüggésben a belvíz is jelentős problémákat okoz a periférikus városrészekben és a
temetőben. A város célja források mozgósítása a vízelvezető rendszer modernizációja
érdekében. A hálózatfejlesztés elmaradása olyan mértékű, hogy források mozgósíthatósága
esetén is a rendszer nem több mint 40-50%-a építhető ki a stratégia tervezési időszakában.
Eredmény indikátor (a 21. táblázat alapján):
A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel és létesítményekkel való lakossági
elégedettség: 75%
Egyéb eredmény indikátorok:
A város közműrendszerei kiépítettségének aránya: növekszik (100%)
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Bűncselekmények számának változása : csökken (min. 25%)

3.3.2 Városrészi szintű területi célok

A középtávú területi célok a Megalapozó munkarész városrészi szintű helyzetfeltárása és
helyzetelemzése alapján kerülnek megfogalmazásra. Jászapáti korábbi IVS-ében (2010) 7
városrész került lehatárolásra, ami a 2015-ben az ITS felülvizsgálat során nem változott.
A város egy összetett, nyílt rendszer, aminek céljai megfogalmazásakor tekintetbe kell vennie
számos külső és belső tényezőt. A városi célok a legtöbb esetben és általánosságban
elfogadható fejlesztési irányt jelentnek az egyes városrészek lakói számára is, ugyanakkor azok
nem mindegyike érinti közvetlen az egyes városrészek lakóinak hétköznapi életét és az ott élők
életminőségét. A városrészekben, azok eltérő karaktere miatt, számos helyi fejlesztési cél
fogamzódik meg, ami kevéssé mutat túl annak határain, bár több városrész is rendelkezhet
ugyanolyan, illetve hasonló jellegű fejlesztési céllal. A városrészi célok szerepe, hogy egy-egy
városrész speciális adottságaira vonatkoztassák a fejlesztések irányának meghatározását és
konkrét, a helyi lakosságot érintő kérdésekben mutassanak irányt – lehetőség szerint a helyi
lakosokkal egyeztetett módon.
Városrészi célok

A városrészi célok meghatározásának alapelvei:
Minden városrész esetében kijelölésre kerül egy átfogó cél
Az átfogó cél mellett városrészi részcélok megnevezésére is lehetőség nyílik – ezek
kijelölése a funkcionálisan összetett, vagy sokoldalú adottságokkal, ill. problémákkal
rendelkező városrészek esetében indokolt.
A lakókörnyezet minőségének fejlesztése és az adott városrész által biztosított
életkörülmények javítása cél minden városrészben – ezt nem tekintjük városrész
specifikus jellemzőnek. Ebben a vonatkozásban a szélsőséges jellemzőkel bíró
városrészek esetében emeljük ki, mint városrészi célt (pl. átlagosnál sokkal rosszabb
életkörülmények stb.)
Városrészi célok felsorolása:

Városközpont

V1 Városközpont:
Cél: A városközponti funkciók további erősítése, a belvárosi építészeti és funkcionális jelleg
erősítése, a városközponthoz méltatlan lakókörnyezet átalakítása
Részcélok:
V1.1 A városközponti funkciók erősítése:
A városközpontban az elmúlt évek fejlesztései nyomán átalakultak a szűkebb belváros
közterületei, zöldfelületei, közlekedési rendszere és középületeinek nagyobb része is megújult.
Cél a funkciógazdagság további növelése és a szolgáltatások bővítése a helyi lakosság és a
városba látogatók igényeinek magasabb szintű kiszolgálása.
V1.2 A minőségi változások megindítása a városközpont szegregátumaiban:
A város célja a városközpont közelében található kiterjedt, három területi egységre bontott,
leromlott állapotú és problémákkal terhelt társadalmi összetételű terület komplex rehabilitációja,
az értékes városépítészeti jelenség (kétbeltelkes építkezési forma) látogathatóvá tétele.
A célok elérése érdekében a következő tevékenységek megvalósítása tervezett:
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V1.1 megvalósításához kapcsolódóan:
Pájer Antal Művelődési Ház felújítása és közvetlen környezetének rendezése
Egyesített Szociális Intézmény felújítása, bővítése
A körforgalmi csomópontban található beépítetlen területen vegyes lakó és szolgáltató
funkciójú, térfalként is megjelenő épület megvalósítása
kerékpárút átkötések megvalósítása a központon keresztül,
a használaton kívüli régi polgárházak turisztikai célú hasznosítása
használaton kívüli középületek funkcióval való megtöltése
V1.2 megvalósításához kapcsolódóan:
a közterületek, utak és kisebb teresedések infrastrukturális fejlesztése
magáningatlanok fejlesztéséhez ösztönzők biztosítása
A beavatkozásokkal a városközpont belváros jelege erősödik, vonzereje nő, javul a
szolgáltatások színvonala, míg a Városközpont kiterjedt leszakadó területén az életkörülmények
javulása megindul.
Kisjárás

V2 Kisjárás:
Cél: A kellemes, élhető lakókörnyezetben a rekreációs, valamint a szolgáltató (vásári) funkció
konfliktusmentes összehangolása
Részcélok:
V2.1 A város országos hírű vásárhelyének fejlesztése: A város célja a terület bővítése és a
jelenleg kevéssé megfelelő kiszolgáló infrastruktúra biztosítása, a város országos vásárhelyek
közötti pozíciójának, presztízsének megtartása a város regionális ismertségének,
látogatottságának erősítése érdekében.
V2.2 A zöldfelületek bővítése a lakosság rekreációs lehetőségeinek biztosítása, a közművek
fejlesztése : A városrészben alacsony a zöldfelületek aránya, a meglévő adottságok fejlesztése
hozzájárulhat az életminőség javulásához és a terület ingatlanpiaci felértékelődéséhez.
A célok elérése érdekében a következő tevékenységek megvalósítása tervezett:
V2.1 megvalósításához kapcsolódóan:
a Vásártér infrastrukturális fejlesztése, környezeti rendezése
szociális helyiségek építése
V2.2 megvalósításához kapcsolódóan:
a Nagyhomokos tó horgásztó funkciójának erősítése, zöldfelületi elemek
továbbfejlesztése, szabadtéri közösségi tevékenységek helyszíneinek, eszközeinek
(utcabútorok) biztosítása
belvízveszély csökkentését szolgáló infrastrukturális beavatkozások
Egyéb:
kerékpárút fejlesztése (Táncsics M u.)
helyközi buszmegálló fejlesztése (Táncsics M u.)
A beavatkozásokkal a jelenlegi funkciók (Vásártér) megerősítése történik, javulnak az
életkörülmények, erősödik a lakóterület rekreációs jellege.
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V3 Szögvég:
Cél: Hagyományteremtés és örökségvédelem erősítése, valamint a határos gazdasági funkciók
közlekedési megközelítési lehetőségeinek javítása
Részcélok:
V3.1 Az állatvásár helyszínének fejlesztése (egyben búcsújárás helyszíne) és a temető műemléki
értékeinek felújítása: A szomszédos Vásártérrel átellenben található a kapcsolódó állatvásári
helyszín, közvetlenül a város temetőjének bejáratánál. A város célja a terület közterületi
fejlesztése és rendezvények kulturált megtartására való felkészítése. A város temetője számos
védelem alatt álló örökségnek ad helyet. Szükséges a kegyeleti hely védelme a fal
megépítésével.
V3.2 A városrész közintézményének fejlesztése az egyházzal együttműködésben: A városrész
ad helyet a város egyetlen középiskolájának, ami jelentős területet foglal el. Presztízse gyengülő,
tartalmi és ezzel összefüggésben infrastrukturális fejlesztése indokolt, ami csak a fenntartó
egyházi szervekkel (Egri Főegyházmegye) együtt lehetséges.
V3.3 Vasútállomás környezetének rendezése a vasútvonal átjárhatóságának biztosítása:
A vasútállomás épülete megújult, de környezete további közterületi beavatkozásokat igényel. A
városrész nincs összeköttetésben a vasútvonalon túl található ipari területtel – indokolt egy
lámpás kereszteződés elhelyezése.
A célok elérése érdekében a következő tevékenységek megvalósítása tervezett:
V3.1 megvalósításához kapcsolódóan:
Az állatvásár helyszínének közterületi megújítása – alkalmassá tétele búcsújáró hellyé
A temető bejárata körül található országos műemléki védettségű elemek megújítása
V3.2 megvalósításához kapcsolódóan:
a középiskola tartalmi fejlesztése, oktatási, szakképzési tartalmának összehangolása a
helyi igényekkel – a meglévő duális képzés továbbfejlesztése, szakmai kapcsolatok
elmélyítése
V3.3 megvalósításához kapcsolódóan:
közterület rendezés a vasútállomás környezetében
vasúti átjáró (lámpás kereszteződés építése)
A beavatkozásokkal a jelenlegi funkciók továbbfejlesztése történik, erősödik a kapcsolat a
külterületen lévő gazdasági tevékenységeknek helyet adó Ipari Parkkal és ipari hasznosítású
területekkel.

Alvég

V4 Alvég:
Cél: Több elemű komplex, egymás vonzerejét erősítő rekreációs és turisztikai célterület
kialakítása
Részcélok:
V4.1 A Tölgyes Strand- és Termálfürdő és a Kemping fogadóképességének, ezzel vonzerejének
erősítése, funkciók bővítése egészségturisztikai fejlesztésekkel: A város egyik legfontosabb
erőforrása a gyógyvízzé minősített termálvíz és az adottságra épülő termálfürdő. Jelenleg a
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forgalom csökkenő, a versenyképesség gyengül. A meglévő adottságok megfelelőek és jó alapot
biztosítanak további egészségturisztikai fejlesztésekhez, amelyek erősíthetik a fürdőkomplexum
versenyképességét és ezzel a város gazdasági struktúraváltását. Cél a gyógyhellyé nyilvánítás.
V4.2 A sport és rekreációs jellegű szolgáltatások fejlesztése: A fürdő közelségében található a
leromlott minőségű sportkomplexum és egy horgásztó, amelyek egy komplex fejlesztés
keretében ráfűzhetők a fürdőfejlesztésre.
A célok elérése érdekében a következő tevékenységek megvalósítása tervezett:
V4.1 megvalósításához kapcsolódóan:
A Tölgyes Strand- és Termálfürdő területének bővítése, funkcióinak továbbfejlesztése, új
fogadóépület létrehozása
A kapcsolódó Kemping kapacitásának bővítése, meglévő szolgáltatások
infrastruktúrájának modernizálása
egészségügyi szolgáltatások kapcsolásának infrastrukturális előkészítése, tartalommal
történő megtöltése
Dósa villa turisztikai kiszolgáló célú hasznosítása (pl. étterem)
V4.2 megvalósításához kapcsolódóan:
a városi sporttelep fejlesztése – új lelátó és öltöző építése, további minőségi fejlesztések
A Panna tó kotrása – zöldfelületi fejlesztések rekreációs céllal
magánerős szálláshelyfejlesztések
A beavatkozásokkal a jelenlegi funkciók egységes gyógyturisztikai, sport és rekreációs kínálattá
forrnak össze, amelyek együttesen járulnak hozzá a város vonzerejének növeléséhez és a
gazdasági struktúra átalakításához.

Tabán

V5 Tabán:
Cél: A városrészben jelenleg zajló elöregedési, társadalmi lecsúszási folyamat megállítása, a
városrész dinamizálása
A városrész teljes egészében lakófunkciójú és a statisztikai adatok szerint elöregedő, ezzel
együtt társadalmilag veszélyeztetett (kialakulóban van egy nem klasszikus, nem etnikai alapú
szegregátum). A város célja a városrészben az elöregedés megállítása és a városrész
dinamikájának erősítése fiatal családok letelepítésével. Ez csak akkor teljesülhet, ha
adottságainál fogva az egész város vonzóvá válik a fiatalok számára. Ez esetben ebbe a
városrészbe is irányíthatóak a letelepedni vágyó, vagy helyben maradó fiatal családok.
A célok elérése érdekében a következő tevékenységek megvalósítása tervezett:
új lakóterületek (telkek) kijelölése és igény szerinti közművesítése a fiatal családok
számára
megüresedő lakások tulajdonba vétele (önkormányzat) és fiatal családoknak való
átadása
A beavatkozások nyomán lassan leáll az elöregedés és leszakadás folyamata, a városrész
dinamizálódik.

Felvég

V6 Felvég:
Cél: A város két legkedvezőtlenebb helyzetű, kiterjedt szegregátumának fokozatos átalakítása, a
társadalmi felzárkózás megindítása
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Részcélok:
V6.1 A városrész, különösen a szegregátumok társadalmi felzárkóztatása, a helyiek
foglalkoztathatóságának erősítése: A Városrészben található Jászapáti két legrosszabb helyzetű
szegregátuma. A Dankó telepen komplex telep program zajlik – fontos cél az eredmények
fenntartása és további források elérésével a folytatása. Az Ilona telepen eddig semmiféle
beavatkozás nem történt, cél a fokozatos romló státusz és a szegregátum növekedésének
megállítása.
V6.2 A szegregátumok infrastrukturális jellemzőinek javítása a közművek teljes körű használatba
vétele: A szociális város rehabilitáció infrastrukturális fejlesztéseivel cél az életkörülmények
javítása, a közművek szelésesebb körű háztartási szintű használtba vétele, szociális bérlakások
építése.
A célok elérése érdekében a következő tevékenységek megvalósítása tervezett:
A két szegregátummal az anti-szegregációs terv részletesebben foglalkozik!
V6.1 megvalósításához kapcsolódóan:
a foglalkoztathatóságot javító motivációs tréningek, felzárkóztató és alapkompetencia
fejlesztő akciók folytatása, a megkezdett felzárkóztató folyamat folytatása
mentori jelenlét és tevékenység állandósítása
V6.2 megvalósításához kapcsolódóan:
szociális város rehabilitációs akciók bonyolítása – lakhatási feltételek javítása, szociális
bérlakás állomány fejlesztése
szemléletformáló akciók – környezeti nevelés erősítése, ösztönzők
A beavatkozásokkal (Anti–szegregációs terv, 5. fejezet) a városrész jelenlegi, igen kedvezőtlen
státusza stabilizálódik, majd megindul a javuló tendencia, a városrészben a tervezési időszak
végére megáll a leszakadás folyamata.

Külterület

V7 Külterület:
Cél: Az Ipai Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése, valamint a hagyományos tanyasi (öko-)
gazdálkodás és életmód újjáélesztése
Részcélok:
V7.1 Az Ipari park helyi gazdaságélénkítő szerepének erősítése: Az Ipari Park sok éves
stagnálás után telítetté vált – a további növekedéshez szükséges a terület bővítése és a terület
közműfejlesztése. A város Ipari Parkjának versenyképessége erősítéséhez hatékony marketing
tevékenységre is szüksége van.
V7.2 Az ökológiai rendszerek tudatos fejlesztése, az öko-gazdálkodás meghonosítása,
piacszerzés:
A célok elérése érdekében a következő tevékenységek megvalósítása tervezett:
V7.1 megvalósításához kapcsolódóan:
Új területek integrálása az Ipari park területébe – területvásárlással
infrastrukturális fejlesztések lebonyolítása – közművesítés, csarnoképítés
aktív marketing tevékenység folytatása a területek piacosításának érdekében
V7.2 megvalósításához kapcsolódóan:
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A beavatkozásokkal (Anti–szegregációs terv, 5. fejezet) a városrész jelenlegi, igen kedvezőtlen
státusza megváltozik, a városrészben megindul a felzárkózás.
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3.4 A tematikus és a területi célok közötti
összefüggések bemutatása
A város középtávú tematikus céljai a városrészi célkitűzések egy vagy több városrészben történő
megvalósításával érhetők el. A területi célok és tematikus célok együttes megvalósítása segíti elő
a településfejlesztési koncepcióban felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.
A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus célok és területi célok közötti
összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét (2. táblázat).
A városrészek közül a legtöbb tematikus célhoz a Városközpont városrész céljai járulnak hozzá a
legnagyobb súllyal. Ezen túl a Kisjárás és még inkább a Szögvég városrészek céljai vannak erős
összhangban a tematikus célokkal. Az Alvég városrész esetében dominál a T4 turisztikai témájú
tematikus céllal való összhang. A Tabán és Felvég városrészek a társadalmi felzárkózás igénye
és a szegregációs problémák miatt az T1 és T2 társadalmi vonatkozású célokhoz és T5 városi
környezet célhoz járulnak hozzá.
A célok oldaláról megközelítve: A T1 cél esetében minden városrész érintett, de az
esélyegyenlőségi elem miatt a szegregációval érintett városrészek esetében hangsúlyosabb. A
T2 cél a kulturális és közösségi élet színtereit érinti leginkább (Városközpont, Kisjárás, Alvég) és
itt is a hátrányosabb helyzetű városrészek szerepe jelentős. A T3 foglalkoztatást és
struktúraváltást ambicionáló célhoz a Városközpont (szolgáltatások) az Alvég (turisztika) és a
Külterület (Ipari Park, agrárium) járul hozzá leginkább. A T4 cél egyértelműen az Alvég
városrészhez kötődik és a szolgáltatások és az egyéb vonzerők miatt a Városközpont, a Kisjárás,
Szögvég (vásár és védett értékek) kisebb erőséggel járul hozzá. A városi környezettel foglalkozó
T5 cél minden városrészt érint – ez az egyetlen tematikus cél, ami minden városrészben
releváns. A T6 cél hasonlóan fontos, de itt súlypontok jelentkeznek pl. belvízelvezetés, ami miatt
nem minden városrész hasonló relevanciájú. Az intézményfejlesztési cél egyértelműen a
Városközponthoz kapcsolódik.
Erős koherencia
Közepes koherencia
Gyenge koherencia

ITS Konzorcium

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA

54

V1 Városközpont: A városközponti funkciók további erősítése,
a belvárosi építészeti és funkcionális jelleg erősítése, a
városközponthoz méltatlan lakókörnyezet átalakítása
V2 Kisjárás: A kellemes, élhető lakókörnyezetben a
rekreációs, valamint a szolgáltató (vásári) funkció
konfliktusmentes összehangolása
V3 Szögvég: Hagyományteremtés és örökségvédelem
erősítése, valamint a határos gazdasági funkciók közlekedési
elérésének javítása
V4 Alvég: Több elemű komplex, egymás vonzerejét erősítő
rekreációs és turisztikai célterület kialakítása
V5 Tabán: A városrészben jelenleg zajló elöregedési,
társadalmi lecsúszási folyamat megállítása, a városrész
dinamizálása
V6 Felvég: A város két legkedvezőtlenebb helyzetű, kiterjedt
szegregátumának fokozatos átalakítása, a társadalmi
felzárkózás megindítása
V7 Külterület: Az Ipai Park bővítése és infrastrukturális
fejlesztése, valamint a hagyományos tanyasi (öko-)
gazdálkodás és életmód újjáélesztése
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T6 Az intézményi és közmű
szolgáltatások teljes körű és
magas színvonalú biztosítása,
járásközponti szerepkör
erősítése

T5 Környezetileg fenntartható,
vonzó lakókörnyezet
biztosítása…

T4 A város turisztikai és a
kapcsolódó egészségügyi
szolgáltatásokat érintő
vonzerejének erősítése …

T3 A foglalkoztatottság
növelése mellett a helyi
gazdasági struktúra
átalakításának megindítása…

T2 A város lakosságának, a
köz- és magán és a civil
szféra együttműködésének
erősítése a városi közösség
kohéziójának további
erősítése érdekében

Városrészek / Tematikus célok

T1 A város demográfiai
viszonyainak stabilizálása a
természetes fogyás és a
migrációs eredetű
népességvesztés megállítása

2. táblázat: A Városrészek és tematikus célok összefüggése
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Környezetileg fenntartható,
vonzó lakókörnyezet
biztosítása – a szegregált
városrészek leromlásának
megállítása az épített és
természetes környezet
minőségi átalakítása

Az intézményi és
közmű szolgáltatások
teljes körű és magas
színvonalú
biztosítása,
járásközponti
szerepkör erősítése

V7 Az Ipai Park bővítése és
infrastrukturális fejlesztése, valamint a
hagyományos tanyasi (öko-) gazdálkodás
és életmód újjáélesztése

HOSSZÚ TÁVÚ 15-20 ÉV)
CÉLOK

III. A társadalmi feszültségek csökkentése képzett fiatalok elvándorlásának megállítása,
szociális krízishelyzetben élők
felzárkóztatása, társadalmi integrációjuk
előmozdítása

V6 A város két legkedvezőtlenebb
helyzetű, kiterjedt szegregátumának
fokozatos átalakítása, a társadalmi
felzárkózás megindítása

A város turisztikai és a
kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat érintő
vonzerejének erősítése a
rekreációs funkció
komplex (több elemű)
fejlesztése

V5 A városrészben jelenleg zajló
elöregedési,
társadalmi
lecsúszási
folyamat megállítása, a városrész
dinamizálása

A foglalkoztatottság növelése
mellett a helyi gazdasági
struktúra átalakításának
megindítása a képzettebb
foglalkoztatási csoportok a
munkaerejét igénybe vevő
gazdasági tevékenységek
arányának növelése.

V4 Több elemű komplex, egymás
vonzerejét erősítő rekreációs és turisztikai
célterület kialakítása

A város lakosságának, a
köz- és magán és a civil
szféra együttműködésének
erősítése a városi
közösség kohéziójának
erősítése érdekében

V2 A kellemes, élhető lakókörnyezetben a
rekreációs, valamint a szolgáltató (vásári)
funkció konfliktusmentes összehangolása

A város demográfiai
viszonyainak stabilizálása
a természetes fogyás és a
migrációs eredetű
népességvesztés
megállítása

II. A városi gazdaság strukturális
átalakításának megindítása,
munkahelyteremtés minél több gazdasági
tevékenységet érintő foglalkoztatási
szegmensben

V3
Hagyományteremtés
és
örökségvédelem erősítése, valamint a
határos gazdasági funkciók közlekedési
elérésének javítása

I. A város térségközponti szerepkörének és
funkcionális és városképi vonzerejének
erősítése, különös tekintettel a szolgáltató
funkciók területén

KÖZÉPTÁVÚ (7-8 ÉV)
STRATÉGIAI CÉLOK

Jövőkép: Jászapáti részben a helyi hagyományokra épülő, mégis átalakuló struktúrájú gazdaságával elindul a Jászság dinamikus növekedési
tengelyéhez való felzárkózás folyamatában. Eközben prosperáló térségközponttá fejlődik és stabil megélhetési feltételeket biztosít saját és térsége
lakosságának, különösen, azoknak a gazdasági innovációra képes fiataloknak, akik a város élhető, turisták számára is vonzó, társadalmilag
kiegyensúlyozott, hosszútávon fenntartható városi és természetes környezetében tervezik jövőjüket.

V1 A városközponti funkciók további
erősítése, a belvárosi építészeti és
funkcionális
jelleg
erősítése,
a
városközponthoz méltatlan lakókörnyezet
átalakítása

TERÜLETI
(VÁROSRÉSZI) CÉLOK

TEMATIKUS
CÉLOK

ÁTFOGÓ CÉLOK

JÖVŐKÉP

JÁSZAPÁTI – ITS CÉLRENDSZER (2015)
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4 A megvalósítást szolgáló beavatkozások
4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás
indoklása
A stratégiai tervezés lényeges pontja a város hangsúlyos beavatkozási területeinek kijelölése a
következő 5-7 évre (középtáv). Az akcióterületek több és esetenként több féle beavatkozást
koncentrálnak, amelyek megvalósulása révén az adott városszerkezeti egység átható minőségi
és funkcionális változáson megy keresztül. A beavatkozások egymással szoros összefüggésben
vannak, egymást erősítik, szinergikus kapcsolatuk érvényesül. Az akciótereltek kijelölés nem
jelenti azt, hogy egyéb, nem ezen területekre eső beavatkozások háttérbe szorulnak a városban.
A területek kijelölésével a tervezők felhívják a figyelmet arra, hogy hová szükséges és érdemes
az erőforrásokat koncentrálni a középtávon. Az akcióterületek között is lehetséges a priorizálás a
források rendelkezésre állása és a fejlesztési szükségletek függvényében.
4. térkép Jászapáti város akcióterületei

2

3

1

Forrás: saját szerkesztés
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A tervezés stratégiai fázisában nem minden esetben releváns / lehetséges az akcióterületek
végleges és pontos lehatárolása, de azok jellege és elhelyezkedése már tervezhető (pl. egyes
városi alközpontok fejlesztése, szabadidős övezetek fejlesztései, szegregált lakóterületek
beavatkozásai stb.)"

Akcióterületek
lehatárolása

1. Strandfürdő és környéke:
indoklás: Az akcióterület az Alvég városrész középső területén található. Az
akcióterület magában foglalja a városi sporttelepet, a Tölgyes Strand- és Termálfürdőt a
kempinget, és a Panna tó keleti végén záródik. A Tölgyes Strand- és Termálfürdő
fejlesztése a város egyik kulcsprojektje és számos adottság fejlesztése kapcsolható rá –
a tervezett beavatkozások egymással összefüggő egységet alkotnak.
típus: integrált turisztikai és rekreációs jellegű akcióterület
lehatárolás: Damjanich utca – Gyöngyvirág utca – Sport utca – Petőfi utca – Nyárfás
utca
2. Vásártér és környéke:
indoklás: Az akcióterület a város észak-keleti részén található a Kisjárás és a Szögvég
városrészeket érinti – az akcióterületet fizikailag ketté vágja a 31.sz főút, ami egyben a
két érintett városrész határa is. Az akcióterület magában foglalja a Nagyhomokos tavat,
a Vásártér, valamint az István király út túloldalán az Állatvásár területét és a katolikus
temetőt (elsősorban annak bejárati részét).
típus: szolgáltató és örökségvédelmi jellegű akcióterület
lehatárolás: Kocsér u. – Akácfa u. – István király u. – Lehel u. – Temető u. – vasúti
pálya
3. Városközpont akcióterület:
indoklás: A városközpont akcióterület magában foglalja az elmúlt években megújult,
szűkebb értelembe vett belvárost és az attól délre található három KSH által lehatárolt
szegregátumot. A két eltérő jellegű terület nem szétválasztható, mert funkcionálisan
összefüggő és a belváros központi funkciót erősítő beavatkozásai erőteljes hatással
vannak a szegregátumokban történő változásokra.
típus: városközponti vegyes akcióterület - szociális rehabilitációs célokkal
lehatárolás: a teljes Városközpont városrész
4. Ipari park és környezete:
indoklás: A város komplex társadalmi problémáinak megoldása elsősorban gazdaság
növekedésén és a foglalkoztatás bővülésén múlik. A város Ipari Parkja az új
fejlesztésekkel megtelt és szükségessé válik bővítése, vasúti infrastruktúrához
kapcsolódó környezetének rendezése és városközpont felé vezető útkapcsolatainak
kiépítése.
típus: gazdasági jellegű akcióterület
lehatárolás: az akcióterület külterületen a 31.sz főúttól a vasúti átjáró lehetséges
helyéig húzódik
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4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó
fejlesztések összefoglaló bemutatása
Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek):
„Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések
egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek
megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését,
az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra,
volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az
akcióterületen.
Az akcióterületek projektjei eltérő előkészítettségi szinten vannak. Az alábbi összefoglaló
igyekszik minden fejlesztési igényre kitérni, azonban nem minden fejlesztés megvalósítása reális
az elkövetkező 7 évben (stratégiai tervezési időszak). Az összefoglalók minden esetben jelzik,
hogy melyek a legfontosabb, alaposabban előkészített így priorizált projektek és melyek ezekhez
kapcsolódó beavatkozások a kapcsolódó beavatkozások, amelyek megvalósítása később (értsd
2020 után) várható.
Akcióterületek
fejlesztési tartalma

1. Strandfürdő és környéke:
A Tölgyes Strand- és Termálfürdő fejlesztése a város egyik kulcsprojektje és számos adottság
fejlesztése kapcsolható rá – a tervezett beavatkozások egymással összefüggő egységet
alkotnak, és egymásra támaszkodva hoznak létre egy egységes arculatú, magas minőségű
turisztikai és rekreációs városrészt Jászapátiban a helyi és térségi lakosság valamint a hazai és
külföldi vendégek számára.
Projektek:


Tölgyes Strand- és Termálfürdő, Kemping fejlesztése: A projekt a város fejlesztési
prioritásai közé tartozik, a város egyik kulcsprojektje A komplexum fejlesztésére tervek
készültek. A strand üzemeltetését Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft vette át. A
legutóbbi konkrét tervben foglaltak szerint a projekt teljes, ütemezetten megvalósítható
tartalma:
meglévő úszómedence átalakítása szabványos úszómedencévé, vízforgató
berendezés beépítése – opcionálisan légtartásos sátor építése a téli időszakra
új hideg vizes kút fúrása, szükséges víztisztítási technológiák megépítése
(leválás a városi ivóvízhálózatról) – meglévő gyógyvízkút felújítása a növekvő
vízhozam elérése érdekében
kiszolgáló helyiségek (öltözők mosdók építése) bővítése és rekonstrukciója
gyógyászati épületkomplexum megépítése (gyógyászati funkciókat
kiszolgáló helyiségek)
a fürdő nyári bejáratának kialakítása parkolók építése (a jelenlegi bejárattal
átellenes oldalon)
új élménymedence csoport építése kapcsolódó üzemviteli építményekkel
Utóbbi elemekkel a cél a kiépülő gyógyászati rész leválasztása a nyári turisztikai
forgalomtól. A fejlesztés célja tehát hármas: a meglévő strandfürdő szolgáltatás
fejlesztése, majd a későbbekben további bővítése (gyógyászati és élménymedencék), a
gyógyászati funkció jelentős infrastrukturális fejlesztése, és fokozatosan a stand és
gyógyászati funkciók elkülönítése.
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Mindezzel párhuzamosan megtörténik a kemping szolgáltatásainak bővítése és
infrastrukturális fejlesztése. A fejlesztés magában foglalja:
a 240 férőhelyes kemping bővítését
a sátorhelyekhez és faházakhoz tartozó vizesblokk megújítását
további komfortos faházak építését
kamerarendszer és beléptető rendszer kialakítását






Jászapáti Városi sportpálya komplex fejlesztése (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út
13.): A városi sportpálya jelenlegi állapotában sem a versenysport sem a klubélet
elvárásainak nem felel meg. A komplex fejlesztés magában foglalja:
a lelátók rekonstrukcióját és bővítését (modern 300-400 fő befogadására
alkalmas nézőtér kialakítását)
ezzel közös építészeti megoldásban az öltözők elhelyezését (ezzel a jelenleg
öltözőként használt felszabadul egyéb funkcióra)
a sportkomplexum edző és sportpályáinak fejlesztését
a sportkomplexum környezetének fejlesztését.
Dósa kúria átalakítása és hasznosítása: A sportöltöző lelátóhoz kapcsolódó
megépítésével felszabadul az emblematikus építészeti érték. Az épület impozáns, régi
vonásait megtartva az épület alkalmasa a strand és gyógyfürdő forgalmára építve
vendéglő kialakítására. A környezet kialakítására is hangsúlyt szükséges fektetni, a
jelenlegi tölgyes területeket meghagyva park, zöldövezet létrehozása, megújítása a
tervezett tevékenység.
Panna tó kotrása és rekreációs célú fejlesztése: A strandfürdő vizét befogadó Panna
tó jelenleg a Munkás Horgász Egyesület számára van bérleménybe adva. A tó
rekreációs célokat szolgál. A legidőszerűbb beavatkozás a tó kotrása és környezetének
továbbfejlesztése. A tó alkalmas csónakázó tóvá alakításra is a szükséges járulékos
infrastruktúra megteremtésével.

A tervezett beavatkozások együttesen egy komplex rekreációs és szabadidő eltöltést támogató
övezetet hoznak létre. A fejlesztési elemek egymást támogatják, a vonzerő növekszik. A strand
és a Panna-tó közötti terület egy része a fürdő fejlesztése során annak részévé válik. További
területek állnak itt rendelkezésre zöldfelületi, ill. rekreációs infrastruktúrák telepítésére így pl.
tornapálya, szabadidőpark létrehozása kapcsolódhat a konkrét projektekhez a későbbiekben.
2. Vásártér és környéke akcióterület:
A gazdasági szolgáltató és örökségvédelmi terület a Kisjárás és a Szögvég városrészeket érinti –
területét ketté vágja a 31.sz főút, aminek biztonságos átjárhatóságát biztosítani kell. Az
akcióterület az országos vásárok (jelentős vonzerő) helyszínéül szolgáló vásártér és állatvásár
tér köré koncentrálódik és magában foglal rekreációs és vallási turisztikai, kegyeleti helyet érintő
beavatkozásokat is.




Vásártér fejlesztése, területrendezés: A vásártér területe a jelentős igények ellenére
nem bővíthető. A vásártér vonatkozásában a beavatkozások magukban foglalják a
szociális helyiségek építését (WC mosdó), a vásártér területrendezését, járdarendszer
és keretező jellegű zöldfelületi hálózat kiépítését. Fontos beavatkozás a csapadékvíz
elvezetés biztosítása, ami a terület rendezésének részeként valósul meg.
Állatvásár területének közterületi fejlesztése: A vásárok idején a 31.sz út átellenes
oldalán (a temető közvetlen szomszédságában) állatvásárt tartanak. Az állatvásár téren
megtörténik a tereprendezés. Az intenzív használat miatt ez hatványozottan indokolt. A
terület gyakran szolgál rendezvények helyszínéül emiatt itt is indokolt szociális
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helyiségek létrehozása és üzemeltetése. A terület rendezvényei között szerepelnek a
vallási ünnepek (búcsúk), amelyek a temető védett értékeinek látogatottságát biztosítja.
Temető védett értékeinek helyreállítása – zárt kerítés felújítása / építése: A temető
területén számos országos védettségű örökség található, amely az egyházi turizmus
jelentős vonzereje lehet. A beavatkozás során megtörténik a védett értékek (Rozália
kápolna, Kálvária, Kőkereszt Papi sírkő) megújítása. A temető kegyeleti hely, a
rendezvények sokszor nem illeszthetők a szomszédos temetkezési helyhez. Lényeges
fejlesztési elem a temető falának megerősítése és határozott térfal képzése.
Nagyhomokos tó kotrása – rekreációs fejlesztés: Az akcióterület észak-nyugati
részén található tó jelenleg a Munkás Horgász Egyesület kezelésében van (bérlemény).
A beavatkozás keretében megtörténik a tó kotrása és környezetének rendezése.

Az Akcióterületen belül a temetőhöz kapcsolódóan további fejlesztési igény a belvíz
problémák megoldása. A temetőben a helyi hagyományoknak megfelelően koporsós
temetkezés folyik, ugyanakkor a hagyományok követésében akadályt jelent a rendszeressé váló
belvízprobléma. A probléma kezelése az átfogó csapadékvíz és belvízkezelési
3. Városközpont:
A városközpontban az elmúlt években számos beavatkozás történt. Közterületek, középületek
újultak meg és megépült a körforgalmi csomópont. Az érezhető minőségi változások ellenére
további beavatkozásokra van szükség, ami elsőssorban az eddig még meg nem újult
középületekre koncentrálódnak, valamint a megkezdett közterületi fejlesztések folyatását jelentik.
A városrészben és az akcióterület déli részén jelenős szegregációs problémák jelentkeznek,
amelyek kezelése komplex beavatkozást igényel.








Piac környékének területrendezése zöldfelület rehabilitáció és bővítés: A piac
épülete megújult, és közvetlen környezetében megépült a zöldségfeldolgozó épülete. A
piactéren további beavatkozások történnek: megtörténik a tágabb terület rendezése, a
zöldfelületek bővítése és minőségi fejlesztése.
Pájer Antal Művelődési Ház külső és belső felújítása és közvetlen környezetének
rendezése (Jászapáti, István király u. 6-10.): Az épület Makovecz Imre tervei alapján
épült 1987-ben. A tervezett beavatkozás magában foglalja a teljes külső ás belső
megújítást: homlokzat, nyílászárók felújítása cseréje, belső festés, Jász motívum minták
festése, fa felületek kezelése, javítása(cseréje),teljes héjazat cseréje, - Az épület fűtési
rendszerének korszerűsítése, és a színpad tér hang- és fénytechnika fejlesztése, - Az
épület környezetének rendezése, növényállomány felújítása és kerékpártároló
kialakítása, Az építészeti értéket képviselő épület külső megvilágítása.
Egyesített Szociális Intézmény megújításnak folytatása (István király út 17.): Az ESZI
épülete korábban megújításra került, ugyanakkor néhány beavatkozás ekkor elmaradt.
Az épületen továbbfejlesztése magában foglalja a tetőszerkezet felújítását, a
melléképület elbontását és az így nyert építési területen a főépült bővítését. Mindezzel
cél a szociális alapellátás keretein belül működő házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés, valamint a napi ellátás fejlesztése, létszámbővítése. A beavatkozás
keretében történik eszközbeszerzés is. Az épület akadálymentesítése, energetikai
fejlesztése is a komplex beavatkozás része (a várost érintő komplex energetikai
megújítás projekteleme).
Közösségi ház emeletének felújítása új közösségi funkciók elhelyezése: A Közösségi
Ház megújítása részletesen történt meg. Az emeleti szint jelenleg raktárként szolgál. A
beavatkozás keretében klubszobák, előadók és a közösségi élet feltételét biztosító
egyén helyiségek kerülnek kialakításra.
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A városközpont akcióterületre esik a hálózatos projektek közül a Juhász Máté- József AttilaTáncsics M. út mentén tervezett kerékpárút szakasz egy része( Juhász Máté u.)

A városközpont vonatkozásában fontos, hogy a járásközpont szerepkörű Jászapáti urbánus
városképi jellege erősödjék. Ennek egyik lehetséges eleme lehet a körforgalmi csomópontban
található üres terület beépítése (térfal létrehozása) Ez elsősorban lakó és szolgáltató funkciójú
tömb megépítésével képzelhető el a körforgalmi csomópontban. A fejlesztésre az önkormányzat nincs
felkészülve ezért fejlesztőkre számít a megvalósításban.

A városközpontban három KSH által lehatárolt szegregátum található. A három terület
összefüggő karéjt alkot a belvárostól délre még a városközpont akcióterületen belül. A terület
klasszikusan megfelel a szociális város rehabilitáció típusterületének (TOP 132. oldal)
„Városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, leszakadással
veszélyeztetett városrészek, ahol a cél a további szegregációs folyamatok megállítása, és
lehetőség szerint a terület státuszának emelése.”
A beavatkozás komplex megközelítése igényel, azaz ez épített környezet és a lakhatási
körülmények minőségi javításán túl és a lakosság felzárkóztatása és foglalkoztathatóságának
fejlesztése is a beavatkozás része. A városközpont fizikai és társadalmi lecsúszásának
megállítása a város egyik fő célja. A beavatkozás (szociális város rehabilitációs projekt) ezt a célt
szolgálja. Lásd: 5. fejezet - Anti-szegregációs terv.
4. Ipari park és környezete:
A város komplex társadalmi problémáinak megoldása elsősorban gazdaság növekedésén és a
foglalkoztatás bővülésén múlik. A város Ipari Parkja aktuálisan zajló fejlesztésekkel megtelt és
szükségessé válik a terület bővítése, vasúti infrastruktúrához kapcsolódó környezetének
rendezése és városközpont felé vezető útkapcsolatainak kiépítése.


Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése:
A projekt a város egyik kulcsprojektje, azaz a város kulcsfontosságúnak tartja a
fejlesztés hatásait a helyi gazdaságra és a foglalkoztatottságra vonatkozóan.
A projekt a meglévő Ipari Park területének további min. 15 ha-ral történő bővítését és a
terület infrastruktúrával történő ellátását jelenti. A beavatkozás taralma:
az új, csere és vásárlás során megszerzett területek ipari hasznosítású
területté való átminősítése,
az infrastruktúra, kiépítése (gáz, víz, villany, trafó),
az iparterület feltáró útjainak kialakítása,
területek, csarnokok bérbeadását és értékesítését segítendő célzott
marketingtevékenységek folytatása.





Vasúti átkelő létrehozása – az Ipari Park megközelíthetőségének javítása
érdekében: A beavatkozás az É-D irányban a vasút mentén elnyúló Ipari Park
megközelíthetőségét segíti elő, azaz feltárja a területet a város keleti oldaláról is. A
megvalósításához a MÁV és az önkormányzat szoros együttműködése szükséges –
előre láthatóan elhúzódhat túllépve a 2014-2020-as fejlesztés időszakot (illetve a
stratégia tervezési időszakát is). A stratégia tervezési időszakában a beavatkozás
előkészítése és műszaki tervezési valósulhat meg.
Hűtőház építése az Ipari Parkban: A Hangya termelői iskola eredményeire alapozva az
ipari park területén indokolt egy hűtőház kialakítása, amit az önkormányzat bérbe adhat.
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A kerékpárút hálózat fejlesztés részeként az 4 sz. Akóterületet érinti a terület
hivatásforgalmi kerékpárúton történő megközelíthetőségének biztosítása – ami az
István király úton már meglévő kerékpárút felújítását és Ipari Parkig történő
meghosszabbítását jelenti.

4.3 A
település
fejlesztések

egésze

szempontjából

jelentős

4.3.1 Kulcsprojektek

A kulcsprojekt stratégiában alkalmazott definíciója:
"A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely
(akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél
nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően nagyobb
összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy
azok hatásai érvényesülésének.”
Jászapáti városában a stratégia tervezési időszakában két kulcsprojekt adódik, amelyeknek
meghatározó szerepe van a város jövőjére vonatkozóan középtávon. Mindkét projekt
gazdaságélénkítő jellegű és a város már meglévő adottságaira alapoz – közvetlen hatásuk van a
város turisztikai, migrációs és ingázást érintő vonzerejére. Közvetve befolyásolják a helyi
társadalom sajátosságait és a város adóbevételeit és így a közterületek és az intézmények
fenntarthatóságát, fejleszthetőségét.
Az akcióterületi projektnél (területi vonatkozás) a kulcsprojektek technikai tartalma leírásra
került. A leírásokat alább újra idézzük.
1.

Tölgyes Strand- és Termálfürdő, Kemping fejlesztése:

A kulcsprojekt meglévő adottságra és infrastruktúrára alapoz, a fejlesztés eredményeként a város
a vendégforgalom növekedését prognosztizálja, ami kihat a vállalkozások és így a helyi
gazdaság szerkezetének alakulására és annak teljesítő képességére. A kulcsprojekt a város 1.
számú akcióterületének vezető beavatkozása. A kulcsprojekt mellett az adott akcióterületen
számos támogató projekt valósul meg, amelyek erős szinergikus kapcsolatban vannak
egymással. A járulékos és önmagában is fontos egyéb fejlesztések fenntartása és kihasználtsága
a kulcsprojekt sikerén is múlik.
A kulcsprojekt tartalma:
A projekt a város fejlesztési prioritásai közé tartozik, a város egyik kulcsprojektje A
komplexum fejlesztésére tervek készültek. A strand üzemeltetését Jászapáti
Városüzemeltető Nonprofit Kft vette át. A legutóbbi konkrét tervben foglaltak szerint a
projekt teljes, ütemezetten megvalósítható tartalma:
meglévő úszómedence átalakítása szabványos úszómedencévé, vízforgató
berendezés beépítése – opcionálisan légtartásos sátor építése a téli időszakra
új hideg vizes kút fúrása, szükséges víztisztítási technológiák megépítése
(leválás a városi ivóvízhálózatról) – meglévő gyógyvízkút felújítása a növekvő
vízhozam elérése érdekében
kiszolgáló helyiségek (öltözők mosdók építése) bővítése és rekonstrukciója
gyógyászati épületkomplexum megépítése (gyógyászati funkciókat
kiszolgáló helyiségek)
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a fürdő nyári bejáratának kialakítása parkolók építése (a jelenlegi bejárattal
átellenes oldalon)
új élménymedence csoport építése kapcsolódó üzemviteli építményekkel
Utóbbi elemekkel a cél a kiépülő gyógyászati rész leválasztása a nyári turisztikai forgalomtól. A
fejlesztés célja tehát hármas: a meglévő strandfürdő szolgáltatás fejlesztése, majd a
későbbekben további bővítése (élménymedencék), a gyógyászati funkció jelentős infrastrukturális
fejlesztése, és fokozatosan a stand és gyógyászati funkciók elkülönítése.
Mindezzel párhuzamosan megtörténik a kemping szolgáltatásainak bővítése és
infrastrukturális fejlesztése. A fejlesztés magában foglalja:
a 240 férőhelyes kemping bővítését
a sátorhelyekhez és faházakhoz tartozó vizesblokk megújítását
további komfortos faházak építését
kamerarendszer és beléptető rendszer kialakítását.
2.

Ipari park bővítése és infrastrukturális fejlesztése:

A projekt a város egyik kulcsprojektje, azaz a város kulcsfontosságúnak tartja a fejlesztés
hatásait a helyi gazdaságra és a foglalkoztatottságra vonatkozóan. Az Ipari Park területe
gyakorlatilag elfogyott – elsődleges feladat új területek földcserével vagy vásárlás útján történő
szerzése. A földterületek ára magas, ezért a város céljait segítené, ha a kisajátítással a területek
megszerezhetőek volnának. A továbbfejleszthetőség elsődleges feltétele tehát a földterületek
megszerzése. Az Ipari Park csak akkor válhat versenyképessé, ha a területek úthálózattal
feltártak és infrastruktúrájuk kiépített. A város projektének célja ezeknek a feltételeknek a
megteremtése.
A kulcsprojekt tartalma:
A projekt a meglévő Ipari Park területének további min. 15 ha-ral történő bővítését és
környező gazdasági ipari területek infrastruktúrával történő ellátását jelenti. A
beavatkozás taralma:
az új, csere és vásárlás során megszerzett területek ipari hasznosítású
területté való átminősítése,
az infrastruktúra, kiépítése (gáz, víz, villany, trafó),
az iparterület feltáró útjainak kialakítása,
területek, csarnokok bérbeadását és értékesítését segítendő célzott
marketingtevékenységek folytatása.
A Ipari Park bővítésének járulékos projektje a terület hivatásforgalmi kerékpárúton történő
megközelíthetőségének biztosítása – ami az István király úton már meglévő kerékpárút
felújítását és Ipari parkig történő meghosszabbítását jelenti.
Ugyancsak a megközelíthetőséget javítja a vasútállomástól délre egy vasúti átkelőhely
biztosítása, ami az Ipari Parkot délről tárja fel és teszi megközelíthetővé a város keleti részéről is.
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Hálózatos projektek

A hálózatos projekt stratégiában alkalmazott definíciója:
A hálózatos projekt
 több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll,
 a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed,
 a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.
A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző
jellegűek, más-más megvalósítójuk van. (pl. közlekedési hálózat fejlesztés részeként belső
tehermentesítő utak építése; kerékpárút hálózat részeként kerékpárutak építése és kijelölése; az
energiafelhasználás csökkentéséhez kapcsolódó, közintézmények energetikai célú beruházásait
tartalmazó projektek; tehetséggondozási projektek összessége a település közoktatási
intézményeiben)”
Hálózatos projekt

Rövid tartalmi összefoglaló
A hálózatos fejlesztés keretében Jászapáti közintézményeinek
fűtéstechnikai korszerűsítése történik meg kazáncserével.

1.

Közintézmények energetikai
fejlesztése

Az energetikai fejlesztések további lépéseként egyes
középületekre napelemek kerülnek elhelyezésre, amelyek
javítják azok fenntartási feltételeit, indokolt esetben tetőfelújítás
is történik. Az érintett intézmények: Margaréta óvoda, 48-as
iskola, piac, Városüzemeltetés Nonprofit Kft épülete, közösségi
ház (tető is) és pártok háza (tető is)
Jászapáti város közigazgatási területén fekvő tavak kotrása,
környezetrendezése: Panna tó, Nagyhomokos tó, Bakelit
tavak.

2.

3.

Jászapáti belterületi tavak
kotrása

Csapadékvízelvezető hálózat
fejlesztése

A tavak víz utánpótlása a csapadékvízből megoldott, (lévén
egyben záportározók), kizárólag a kotrásuk szükséges. A tavak
környezetének rendezésével rekreációs a funkció erősíthető (a
Panna és Nagyhomokos tó e tekintetben csak
továbbfejlesztést igényel). A tavak csónakázó tóként is
funkcionálhatnak a megfelelő infrastruktúra kiépítésével.
A csapadékvíz elvezető rendszer jelentős fejlesztési igénnyel
bír. Csak a belvárosban vannak fedett betonozott hálózati
elemek. Jelentős belvíz problémák jelentkezek a város nyugati
részén, az Ilona szegregátum területén és a temető területén
is.
A kerékpárút hálózat kiépítésének folytatása (priorizált lista)
1.

4.

Kerékpárút
hálózat
fejlesztése – hivatásforgalmi
és turisztikai céllal

2.
3.
4.

5.

Önkormányzati bérlakások
felújítása és újak létrehozása

31 .sz út mentén a meglévő kerékpárút megújítása
és a folytatása az Ipari Parkig
Juhász Máté- József Attila- Táncsics M. út mentén
közigazgatási határig
Dr. Szlovencsák út mentén vezető kerékpárút
szakasz
Hangya Termelő Iskola felé vezető szakasz 31.sz.
főút mentén Jászberény felé

Jászapáti város Önkormányzat tulajdonát képező bérlakások
felújítása, a leromlott szociális helységek higiénikus
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Rövid tartalmi összefoglaló
körülményeit biztosítani a bérlők számára. A meglévő szociális
bérlakások száma 4 db. A város pályázati forrásokra
támaszkodva bővíti a szociális bérlakások számát (módszer:
vásárlás felújítás, illetve új lakások építése)

6.

7.

Víziközmű hálózat fejlesztése
(gördülő fejlesztési terv
szerint)

Parkolók bővítése

Vízszolgáltatása: Víztorony felújítása: víztér, szerelvények;
szűrőnknél töltetek cseréje (2 db), Előre nem látható
események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási
kényszer.
Szennyvízelvezetés (gravitációs szennyvízcsatorna):
Keverőlapát felújítása, Gépi rács felújítása Előre nem látható
események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási
kényszer.
Parkolók kiépítése Juhász Máté úton, Árvai úton valamint a
Damjanich úton indokolt – belváros intézmények és üzletek
közelsége indokolja
Kamerarendszer bővítése és annak folyamatos megfigyelése:
A projekt tartalmaként megtörténik a meglévő és jelenleg
kiépülő rendszer további bővítése és megvalósul a folyamatos
figyelés feltételrendszere bűnmegelőzési céllal. Cél az
életminőség és a szubjektív biztonságérzet javítása.

8.

Közbiztonság erősítése

9.

Kulturális és közösségépítő
soft projektek bonyolítása

Rendőrkapitányság kialakítása a biztonságérzet növelése
érdekében: Nem ismert ingatlanban a működés feltételeinek
megteremtése. Önálló szervezeti egység jön létre, amelynek
nagyobb a szolgálati létszáma és szélesebb a feladatköre. Cél
az életminőség és a szubjektív biztonságérzet javítása. – A
Szomszédok Egymásért Mozgalom támogatása távfelügyeleti
és segélyhívó eszközökkel.
A város közösségének kohézióját szolgáló beavatkozások –
programok, akciók, városi események
Városmarketing tevékenységek

4.3.3 Egyéb projektek

A hálózatos projekt stratégiában alkalmazott definíciója:
„Egyéb, a fenti kategóriákba be nem sorolható projektek (nem akcióterület, nem kulcs-, nem
hálózatos projekt, pl. egyedi, pontszerű fejlesztés).”
Egyéb projekt címe

Rövid tartalmi összefoglaló

1.

Termálvíz
hasznosítás
fejlesztése – három lépcsős
–
megújuló
energia
hasznosítása

Komplex szemléletű megújuló energiahasznosítás, ahol a
termálvíz több fázisban kerül hasznosításra. (pl. közintézmények
fűtése, fürdés, üvegház)

2.

Jászapáti
Szociális
Szövetkezet létrehozása

A Hangya Termelő Iskola oktatási feladatainak folytatásaként
gyakorlati termelő, feldolgozó, értékesítő feladatokra hozza létre
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Rövid tartalmi összefoglaló
a város önkormányzata

István király út 12. alatti
általános iskola udvarának
felújítása

A beavatkozás során nyugodt és korszerű iskolai környezet
megteremtése történik

4.

Horváth ház átalakítása,
szálláshely
kialakítása
céljából (magán)

Horváth Lajos kúriája volt, ezen épületet szeretnénk megvenni,
megóvni és funkcióval ellátni. A turisztikai célú fejlesztésekhez
kapcsolódva a régi stílusjegyek megőrzésével minőségi
szálláshely kialakítása, panzió létrehozása. Az impozáns épület
megőrzése, felújítása mellett a Horváth házat körülvevő park
rendezése.

5.

Zsinagóga felújítása és
kulturális célú hasznosítása

tartalom jelenleg még nem ismert – a fejlesztési igény
jelentkezik - előkészítés – pontos tartalom és költség nem
rendelhető jelenleg hozzá (pénzügyi táblában csak
hozzávetőleges érték feltűntetett)

6.

Üdülők mögötti (déli terület)
magán erő hasznosítása

a fejlesztési igény jelentkezik – előkészítés folyamatban –
pontos tartalom és költség nem rendelhető jelenleg hozzá
(pénzügyi táblában csak hozzávetőleges érték feltűntetett)

7.

Volt
Járásbíróság
épületének hasznosítása

tartalom jelenleg még nem ismert – a fejlesztési igény
jelentkezik - előkészítés – pontos tartalom és költség nem
rendelhető jelenleg hozzá (pénzügyi táblában nem feltűntetett)

8.

Cukorfeldolgozó és Cukor
gyár létesítése

a fejlesztési igény jelentkezik – előkészítés folyamatban –
pontos tartalom és költség nem rendelhető jelenleg hozzá
(pénzügyi táblában nem feltűntetett)

3.

4.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai
céljaihoz
A stratégia kialakításakor fontos tényező, hogy a város igényeire és szükségleteire épülő
fejlesztési elképzelések megvalósulása elvezessen az egyes tematikus célokon keresztül az
árfogó célok és végül hosszabb távon a jövőkép megvalósulásához. Az alábbiakban bemutatásra
kerül, hogy az egyes tervezett projektek/ beavatkozások mely fejlesztési célokhoz (tematikus)
járulnak hozzá. Gyakori, hogy egy-egy tevékenység több cél megvalósítását segíti (ebben az
esetben a táblázat több tematikus cél sorában is jelöli a projektet). A célok és projektek
viszonyában lényeges, hogy minden tematikus célt támogassanak beavatkozások – azaz reális
legyen azok valamilyen szintű megvalósulása – illetve, hogy minden fejlesztési jellegű
beavatkozás a legalább egy cél megvalósítását szolgálja.
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3. táblázat Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata

Egy-egy projekt több területi célhoz is hozzájárul, tehát több sorban is szerepel!
Középtávú városi célok (tematikus
célok)
T1 A város demográfiai viszonyainak
stabilizálása a természetes fogyás és
a migrációs eredetű népességvesztés
megállítása

Kulcsprojektek
Ipari park bővítése és
infrastrukturális fejlesztése
(munkahelyteremtés)

T2 A város lakosságának, a köz- és
magán és a civil szféra
együttműködésének erősítése a városi
közösség kohéziójának erősítése
érdekében

Hálózatos projektek

Akcióterületi projektek

Egyéb projektek

Szociális bérlakások megújítása
és újak létrehozása

Egyesített Szociális Intézmény
megújításnak folytatása

Jászapáti Szociális Szövetkezet
létrehozása

Rendőrkapitányság kialakítása
projekthez kapcsolódóan: a
Szomszédok Egymásért
Mozgalom támogatása
távfelügyeleti és segélyhívó
eszközökkel

Jászapáti Városi sportpálya
komplex fejlesztése
Állatvásár területének
közterületi fejlesztése
(rendezvénytér)
Pájer Antal Művelődési Ház
külső és belső felújítása és
közvetlen környezetének
rendezése
Közösségi ház emeletének
felújítása új közösségi funkciók
elhelyezése

Zsinagóga felújítása és kulturális
célú hasznosítása

T3 A foglalkoztatottság növelése
mellett a helyi gazdasági struktúra
átalakításának megindítása a
képzettebb foglalkoztatási csoportok a
munkaerejét igénybe vevő gazdasági
tevékenységek arányának növelése.

Ipari park bővítése és
infrastrukturális fejlesztése

Kerékpárút hálózat fejlesztése –
hivatásforgalmi és turisztikai
céllal

Vásártér fejlesztése,
területrendezés
Vasúti átkelő létrehozása – az
Ipari Park
megközelíthetőségének
javítása érdekében

Jászapáti Szociális Szövetkezet
létrehozása

T4 A város turisztikai és a kapcsolódó
egészségügyi szolgáltatásokat érintő
vonzerejének erősítése a rekreációs

Tölgyes Strand- és
Termálfürdő, Kemping
fejlesztése

Belterületi tavak kotrása (Panna
tó, Nagyhomokos tó)
Kerékpárút hálózat fejlesztése –

Dósa kúria átalakítása és
hasznosítása
Panna tó kotrása és rekreációs

Horváth ház átalakítása, szálláshely
kialakítása céljából (magán)
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Középtávú városi célok (tematikus
célok)
funkció komplex fejlesztése

T5 Környezetileg fenntartható, vonzó
lakókörnyezet biztosítása – a
szegregált városrészek leromlásának
megállítása az épített és természetes
környezet minőségi átalakítása

T6 Az intézményi és közmű
szolgáltatások teljes körű és magas
színvonalú biztosítása, járásközponti
szerepkör erősítése
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Kulcsprojektek

Hálózatos projektek
hivatásforgalmi és turisztikai
céllal

Jászapáti belterületi tavak
kotrása
Parkolók kiépítése a Damjanich
úton
Kamerarendszer bővítése

Közintézmények energetikai
fejlesztések
Csapadékvíz elvezető hálózat
fejlesztése (belvíz problémák
megszűntetése is)
Rendőrkapitányság kialakítása
Vízi közmű hálózat fejlesztése
(gördülő fejlesztési terv szerint)
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Akcióterületi projektek

Egyéb projektek

célú fejlesztése
Temető védett értékeinek
helyreállítása – zárt kerítés
felújítása / építése
Dósa kúria átalakítása és
hasznosítása
Vásártér fejlesztése,
területrendezés
Nagyhomokos tó kotrása –
rekreációs fejlesztés
Piac környékének
területrendezése zöldfelület
rehabilitáció és bővítés
Vasútállomás körüli közterület
fejlesztése
Pájer Antal Művelődési Ház
külső és belső felújítása és
közvetlen környezetének
rendezése
Egyesített Szociális Intézmény
megújításnak folytatása

Termálvíz hasznosítás fejlesztése –
három lépcsős – megújuló energia
hasznosítása
Üdülők mögötti /déli terület/ magán
erdő hasznosítása

István király út 12. alatti általános
iskola udvarának felújítása
Volt Járásbíróság épületének
hasznosítása
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4.5 A fejlesztések ütemezése
Az integrált településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott fejlesztések tervezett ütemezését
leginkább befolyásoló tényező a megvalósítás forrásainak rendelkezésre állása. Az ITS
készítésekor a Strukturális Alapok Operatív Programjainak eljárásrendje még nem végleges,
ezért a projektek ütemezhetősége kevéssé látható. Főleg ez az oka, hogy a megszokottól és a
logikusan magyarázható projektszámtól több projekt indítása (fejlesztéssel együtt) esik 2015
második felére és 2016-ra. A TOP JNSZ megyei ITP-n keresztül rendelkezésre álló források
támogatási kérelmeinek benyújtása 2015 nyarán várható. Minden intézkedés egyszerre nyílik
meg tehát az első felhívásra benyújtani tervezett projektek mindegyike már 2015-től tervezett
függetlenül attól, hogy a támogatási kérelem benyújtása nem jelent biztos forráshoz jutást. A
projektek jelentős részét tehát már 2015- 2016-os évtől ütemezi a város. Azon beavatkozások
esetében, ahol a feltételek nem adottak a projekt indítására vagy a források nem látszanak még
2017 illetve 2018 prognosztizálható indításként.
Az ütemezést befolyásolhatja az önkormányzat városfejlesztési feladatokat ellátó munkaerő
kapacitásának figyelembe vétele. Ez a projektek finanszírozásának bizonytalansága miatt
egyelőre kevéssé volt ütemezést befolyásoló tényező. A projektek egymástól való függősége is
befolyásolja az indítást – a projektek leírásánál az akcióterületi projektek lényege pontosan
ebben rejlik. A projektek az akcióterületeken egymással többnyire összefüggnek, ezért azok
belső ütemezése meghatározott. Ez a tényező különösen a Strand és környéke fejlesztésénél
befolyásolja az ütemezést Jászapáti esetében. A kulcsprojektek előkészítése jelentősebb
időigénnyel bír, ami az ütemezés fontos befolyásolója (biztos finanszírozás esetén).
4.táblázat A projektek megvalósításának tervezett ütemezése - Gantt diagram

Pájer Antal Művelődési Ház felújítása és közvetlen környezetének rendezése

2

Egyesített Szociális Intézmény megújításnak folytatása

2

Közösségi ház emeletének felújítása új közösségi funkciók elhelyezése

2

Szociális várorehabilitáció

2

Szolgáltató funkciójú tömb megépítése a körforgalmi csomópontban

1

Akcióterület 4 Ipari park és környezete

2
2

Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése (kulcsprojekt)
Vasúti átkelő létrehozása az Ipari Park megközelíthetőségének javítása
érdekében

2

Hűtőház építése az ipari parkban

2

Kerékpárút fejlesztése a 31. sz út mentén – Ipari Parkig (hálózatos)

1

Kulcsfejlesztések

2

1. kulcsfejlesztés: Tölgyes Strand- és Termálfürdő, Kemping fejlesztése

3

1. kulcsfejlesztés első alfejlesztése: standfürdő részleg megújítás
szolgáltatások bővítése

3

2. kulcsfejlesztés második alfejlesztése: gyógyászati centrum építése

3

3. kulcsfejlesztés hamadik alfejlesztése: kemping megújítás, bővítése

2

2. kulcsfejlesztés: Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése

3

1. kulcsfejlesztés első alfejlesztése: területszerzés

3

2. kulcsfejlesztés második alfejlesztése: terület átminősítése és
közműfejlsztés

3

3. kulcsfejlesztés harmadik alfejlesztése: marketing tevékenység
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2023. I. félév

2

2023. II. félév

Piac környékének területrendezése zöldfelület rehabilitáció és bővítés

2022. I. félév

Akcióterület 3 Városközpont

2

2022. II. félév

Belvíz problémák megoldása a temető területén

1

2021. I. félév

Nagyhomokos tó kotrása – rekreációs fejlesztés

2

2021. II. félév

Temető védett értékeinek helyreállítása – zárt kerítés felújítása / építése

2

2020. I. félév

Állatvásár területének közterületi fejlesztése – rendezvénytér

2

2020. II. félév

Vásártér fejlesztése, területrendezés

2

2019. I. félév

Akcióterület 2. Vásártér és környéke

2

2019. II. félév

Panna tó kotrása és rekreációs célú fejlesztése

1

2018. I. félév

Dósa kúria átalakítása és– vendéglátó célú - hasznosítása

2

2018. II. félév

Jászapáti Városi sportpálya komplex fejlesztése

2

2017. I. félév

Tölgyes Strand- és Termálfürdő, Kemping fejlesztése (kulcsprojekt)

2

2017. II. félév

Akcióterület 1. Strandfürdő és környéke

2

2016. I. félév

1

2016. II. félév

2015. I. félév

Fejlesztések

2015. II. félév

Szint
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3. hálózatos fejlesztés: Csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése

3

3.1. hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Belvíz problémák megoldása a
temető területén

3

3.1. hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Csapadék vízelvezető hálózat
fejlesztése - az Ilona szegregátum területén

3

3.1. hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Belterületi csapadékvíz hálózat
rekonstrukciója átépítése

2

4. hálózatos fejlesztés: Kerékpárút hálózat fejlesztése

3

4.1. hálózatos fejlesztés alfejlesztése: kerékpárút a 31 .sz út mentén – Ipari
Parkig

3

4.2. hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Juhász Máté- József Attila- Táncsics
M. út mentén közighatárig

3

4.3. hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Dr. Szlovencsák út felé vezető
kerékpárút szakasz

3

4.4. hálózatos fejlesztés alfejlesztése: 31.sz. főút mentén (Jászberény felé)
Hangya szövetkezetig

2

5. hálózatos fejlesztés: Önkormányzati bérlakások felújítása és építése

2

6. hálózatos fejlesztés: Víziközmű hálózat fejlesztése (gördülő fejlesztési
terv szerint)

3

6.1 hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Vízszolgáltatása fejlesztései

3

6.2 hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Szennyvízelvezetés fejlesztései

2

7. hálózatos fejlesztés: Parkolók bővítése

3

7.1 hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Parkolók kiépítése Juhász Máté úton,
Árvai úton

3

7.2 hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Parkolók építése a Damjanich úton

2

8. hálózatos fejlesztés:Közbiztonság erősítése

3

8.1 hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Kamerarendszer bővítése

3

8.2 hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Rendőrkapitányság kialakítása

1

9. hálózatos fejlesztés:Kulturális és közösségépítő soft projektek
bonyolítása

1

Egyéb fejlesztések

2

Termálvíz hasznosítás fejlesztése – három lépcsős – megújuló energia
hasznosítása

2

Jászapáti Szociális Szövetkezet létrehozása

2

Parkolók kiépítése a Damjanich úton a kereskedelmi egységek bevonásával

2

István király út 12. alatti általános iskola udvarának felújítása

2

Horváth ház átalakítása, szálláshely kialakítása céljából (magán)

2

Zsinagóga felújítása és kulturális célú hasznosítása

2

Üdülők mögötti /déli terület/ magán erdő hasznosítása
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2023. I. félév

2

2023. II. félév

2.3 hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Bakelit tavak kotrása (záportározó
funkció megerősítése) – csapadékvíz elvezetés

2022. II. félév

3

2022. I. félév

2.2 hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Panna-tó kotrása rekreációs célú
fejlesztése

2021. I. félév

3

2021. II. félév

2.1. hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Nagyhomokos tó kotrása rekreációs
célú fejlesztés

2020. I. félév

3

2020. II. félév

2. hálózatos fejlesztés: Jászapáti belterületi tavak kotrása

2019. I. félév

2

2019. II. félév

1.2 hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Napelemek elhelyezése
középületeken

2018. II. félév

3

2018. I. félév

1.1 hálózatos fejlesztés alfejlesztése: Jászapáti közintézményeinek
fűtéstechnikai korszerűsítése kazáncserével

2017. I. félév

3

2017. II. félév

1. hálózatos fejlesztés: Közintézmények energetikai fejlesztése

2016. I. félév

Hálózatos fejlesztések

2

2016. II. félév

1

2015. I. félév

Fejlesztések

2015. II. félév

Szint
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4.6 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos
pénzügyi terve

Jászapáti város ITS-ében foglalt, középtávra tervezett projektek becsült teljes forrásigénye.
7883,4 millió Ft. A projektek jelentős része potenciálisan finanszírozható pályázati forrásokból,
ugyanakkor már most látható, hogy milyen jellegű beavatkozásokra nem áll rendelkezésre
semmiféle formában ilyen jellegű forrás. Ezekben az esetekben az önkormányzat saját pénzügyi
forrásaira támaszkodhat, illetve vállalkozókat, magánszemélyeket és alapítványokat vonhat be a
fejlesztés finanszírozásába. Jászapáti város érdeke, hogy a városban működő vállalkozások
fokozatosan minél aktívabb szerepet vállaljanak a városfejlesztés működési feltételként őket is
érintő fejlesztéseinek finanszírozásában és végrehajtásában.
Az ITS megvalósításának egyik fő forrása a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP).
Az 5. táblázat utolsó sora a Jász-Nagykun-Szolnok megye számára rendelkezésre álló 53,78
milliárd Ft TOP forráskeret felosztását mutatja az egyes fejlesztési prioritások és az azokon
belüli intézkedések között. Fontos megjegyezni, hogy a megyei ITP alapján megvalósuló TOP
finanszírozás esetében az egy-egy tematikus fejlesztésre költhető megyei forráskeretből – a
források rendkívül korlátozott volta miatt – 1-3 projektnél több nem valósulhat meg egy
településen. A források elosztását intézkedés szinten az ITP tovább specifikálja a
forrásfelhasználási módokon keresztül.
Rendkívül fontos tehát, hogy a stratégia alapján a város megfelelően priorizálja projektjeit és
mérlegelje, hogy mely beavatkozásival, fejlesztéseivel érheti el a legnagyobb városfejlesztő
hatást.
Fontos fejlesztési tényező Jászapáti esetében, hogy a Jászapáti kistérséget a Kormány
106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete - egy komplex mutató alapján (ami a Jászapáti járás
esetében 30,59) – a komplex programmal fejlesztendő járás kategóriába sorolja. A Jászapáti
járás a 34. helyen van az országban a mutató alapján. A besorolás előnyt jelenthet bizonyos
típusú források hozzáférése esetében.
A 6. táblázat a korábbi alfejezetekben elemzett beavatkozások költségeit mutatja be. Legtöbb
esetben konkrét műszaki tervek híján a költségek építész szakértői tapasztalati úton számított
értékek.
A kulcsprojektek a táblázatban két ponton is szerepelnek – a költségük csak egyszer kerül
beszámításra a beruházási / fejlesztési igény költségek végleges összesítésénél.

ITS Konzorcium

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA
5.

72

táblázat Jász-Nagykun-Szolnok megye Integrált Területi Programjának forrásallokációs táblája (2015)

TOP prioritások

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

TOP prioritások
intézkedései

1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

1.2. Társadalmi és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Forrást biztosító
Strukturális Alap
megnevezése

ERFA

ERFA

TOP prioritások közötti
forrásmegosztás (Mrd
Ft)

1.4. A foglalkoztatás
1.3. A
segítése és az
gazdaságfejlesztést
életminőség javítása
és a munkaerő
családbarát, munkába
mobilitás ösztönzését
állást segítő
szolgáló
intézmények,
közlekedésfejlesztés
közszolgáltatások
fejlesztésével

ERFA

ERFA

298,450

3. Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten a
városi területeken

0,374

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a
társadalmi együttműködés erősítése

2.1. Gazdaságélénkítő
és népességmegtartó
településfejlesztés

3.1. Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságá
nak és a megújuló
energia-felhasználás
arányának növelése

4.1. Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése

4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott
városi területek
rehabilitációja

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

147,785

Prioritások
közötti
forrásmegosztás
% megoszlása
A megye
forráskeretének
megoszlása TOP
prioritások között (Mrd
Ft)

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

200,986

0,252

0,185

20,096

61,769

9,951

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
együttműködés

5.1.
5.2. A társadalmi
Foglalkoztatásegyüttműködés
5.3. Helyi
növelést célzó
erősítését szolgáló
közösségi
megyei és helyi
helyi szintű
programok
foglalkoztatási
komplex
megvalósítása
együttműködések
programok
(paktumok)

ESZA

ESZA

89,691

0,077

13,534

ESZA

0,112

4,159

6,039

Az egyes TOP
prioritásokon belüli
intézkedések közötti
forrásmegoszlás (Mrd
Ft)

114,354

71,328

51,126

61,642

147,785

75,276

125,710

21,510

17,089

23,170

66,271

8,622

14,798

Az egyes TOP
prioritásokon belül
az intézkedések
közötti
forrásmegoszlás (%)

38,32%

23,90%

17,13%

20,65%

100,00%

37,45%

62,55%

34,82%

27,67%

37,51%

73,89%

9,61%

16,50%

A megye TOP
forráskeretének
megoszása
prioritásonként és
intézedésenként a TOP
belső arányok szerint
(Mrd Ft)

7,700

4,803

3,443

4,151

9,951

5,069

8,465

1,448

1,151

1,560

4,462

0,581

0,996

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok megye Integrált Területi Programja 2015 / Excel melléklet - http://www.jnszm.hu/ITP2.0.
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táblázat A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve

Projekt típus

Beavatkozási terület

Projekt megnevezése

Indikatív
költségvetés (millió
Ft)

Finanszírozás lehetséges
forrása
GINOP 7 prioritás Turizmus

Akcióterületi
projektek

Akcióterületi
projektek

1.

1016

Jászapáti Városi sportpálya komplex fejlesztése - Sporttelep bővítése
és rekonstrukciója - lelátó és sportöltöző építése

250

TAO vagy saját forrás

190

TOP 1.2 Társadalmi és
környezeti
szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés

75

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés

Dósa kúria átalakítása és– vendéglátó célú - hasznosítása

Panna tó kotrása és rekreációs célú fejlesztése
Akcióterület 1. - SUMMA
Akcióterületi
projektek

2

-

Gyógyhelyek
–
benyújtás
feltétele: gyógyhellyé minősítés
ANTSZ feltételrendszer alapján

Tölgyes Strand és Gyógyfürdő, Kemping fejlesztése

Vásártér fejlesztése, területrendezés - Vásártér szociális helyiség
fejlesztése, területrendezés, zöldfelület – járdarendszer – csapadékvíz
elvezetés

1531

285

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés

320

saját forrás

Állatvásár területének közterületi fejlesztése – rendezvénytér
Temető védett értékeinek helyreállítása – zárt kerítés felújítása /
építése
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Projekt típus

74
Beavatkozási terület

Projekt megnevezése

Indikatív
költségvetés (millió
Ft)

Finanszírozás lehetséges
forrása

hálózatos is

Nagyhomokos tó kotrása – rekreációs fejlesztés

60

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés

hálózatos is

Belvíz problémák megoldása a temető területén

114

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés

Akcióterület 2. - SUMMA

Akcióterület
3.
Városközpont

-

779

30

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés
vagy TOP 4.3 Leromlott városi
területek
rehabilitációja
szociális
városrehabilitáció
részeként

214

TOP 3.2 Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás
arányának növelése

Egyesített Szociális Intézmény megújításnak folytatása átépítéssel,
bővítéssel

64

TOP
4.2
A
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
fejlesztése

Közösségi ház emeletének felújítása új közösségi funkciók elhelyezése
- tető átépítéssel /későbbiekben a napelemes résznél benne van, de ott
általam a napelem nem javasolt/ és foghíjhoz rendezett homlokzat

15

saját forrás / CLLD

Piac környékének területrendezése zöldfelület rehabilitáció és bővítés oktatási intézménytől és egyéb ingatlanoktól épített lekerítés
lehatárolás pergola és árnyékoló fedéssel

Pájer Antal Művelődési Ház felújítása és közvetlen környezetének
rendezése – külső / belső – Makovecz Alapítvány engedéllyel –
energetikai fejlesztés
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Beavatkozási terület

Projekt megnevezése

Indikatív
költségvetés (millió
Ft)

Finanszírozás lehetséges
forrása

kialakítással

Szociális várorehabilitáció

300

TOP 4.3 Leromlott városi
területek rehabilitációja
5.2.
A
társadalmi
együttműködés
erősítését
szolgáló helyi szintű komplex
programok

Szolgáltató funkciójú tömb megépítése a körforgalmi csomópontban a
belső tömb irányából telekfeltárás parkoló funkcióval

-

magánberuházás

Akcióterület 3. - SUMMA
Akcióterületi
projektek 4. Ipari Park
és környéke

623

Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése

1290

TOP 1.1 Helyi gazdasági
infrastruktúra fejlesztése

Vasúti átkelő létrehozása az Ipari Park megközelíthetőségének javítása
érdekében

60

saját forrás

Hűtőház építése az ipari parkban

300

TOP 1.1 Helyi gazdasági
infrastruktúra fejlesztése

60

TOP 1.3. A gazdaságfejlesztést
és a munkaerő mobilitás
ösztönzését
szolgáló
közlekedésfejlesztés

Kerékpárút fejlesztése a 31. sz út mentén – Ipari Parkig
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Beavatkozási terület

Projekt megnevezése
Akcióterület 4. - SUMMA

Kulcsprojektek

Indikatív
költségvetés (millió
Ft)

Finanszírozás lehetséges
forrása

1 650

1.Tölgyes Strand és Gyógyfürdő, Kemping fejlesztése

1016

GINOP 7. Turizmus

2.Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése

1290

TOP 1.1 Helyi gazdasági
infrastruktúra fejlesztése

178

TOP 3.2 Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás
arányának növelése

110 + 50

3.2
Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a

1.1 Jászapáti közintézményeinek fűtéstechnikai korszerűsítése
kazáncserével - Kiegészíthető: egy-kettő intézményeknél kiegészítő
hőszigetelésekkel.

Hálózatos
projektek

1.Közintézmények
energetikai fejlesztése

















Városháza/ dr Szlovencsák I. u. 2
/Iskola és öltöző-tornaterem/: Damjanich 8.
/Városüzemeltető kft./ Gyöngyvirág u. 11.
/Óvoda Csiga biga/ Hősök tere 2.
/Művelődési ép./ Damjanich 4.
/”48”-as iskola/ dr Szlovencsák u. 17.
/Könyvtár/ dr. Szlovencsák 2
/Tornyos Iskola tornateremmel/ István király 12
/Inf. szolg. kp./ Damjanich 8
/Vágó Pál múzeum/ István király 13
/Szent Imre iskola/ dr. Szlovencsák 33
/orvosi rendelő/ Petőfi u. 2-4 /fszt.!/
/Óvoda-Szivárvány/ Vasút út 1
/Középiskola/ Vasút út 2 és 4

1.2 Napelemek elhelyezése hat középületen, a közösségi ház és
pártok háza esetében tetőcsere is
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Beavatkozási terület

Projekt megnevezése

Indikatív
költségvetés (millió
Ft)

megújuló energia-felhasználás
arányának növelése

Érintett intézmények listája: – Margaréta óvoda, 48-as iskola, piac
városüzemeltetés épülete, közösségi ház és pártok háza –
2.Jászapáti belterületi
tavak kotrása

2.1 Nagyhomokos tó kotrása rekreációs célú fejlesztése

76

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés / saját forrás

2.2 Panna-tó kotrása rekreációs célú fejlesztése

75

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés / saját forrás

60

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés / saját forrás

47

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés / saját forrás

3.2 Csapadék vízelvezető hálózat fejlesztése (fedett bélelt hálózati
szakaszok) – Ilona szegregátum területén

56

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés / saját forrás

3.3 Belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója átépítése, esési
elvezetési, viszonyok rendezése és kiegészítése, műtárgyakkal,
12.349,- fm

450

saját erő

60

TOP 1.3. A gazdaságfejlesztést
és a munkaerő mobilitás
ösztönzését
szolgáló
közlekedésfejlesztés

2.3 Bakelit tavak kotrása (záportározó funkció megerősítése) –
csapadékvíz elvezetés
3.Csapadék
vízelvezető
fejlesztése

hálózat

4.Kerékpárút hálózat
fejlesztése

Finanszírozás lehetséges
forrása

3.1 Belvíz problémák megoldása a temető területén

4.1 Kerékpárút fejlesztése a 31. sz út mentén – Ipari Parkig
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Beavatkozási terület

5.Önkormányzati
bérlakások felújítása
és építése
6.Víziközmű hálózat
fejlesztése (gördülő
fejlesztési terv szerint)

7.Parkolók bővítése

Projekt megnevezése

Indikatív
költségvetés (millió
Ft)

4.2 Kerékpárút fejlesztése Juhász Máté- József Attila- Táncsics M. út
mentén közigazgatási határig – járulékos beavatkozások: csapadék
zárttá tétele – közművek kiváltás, légvezeték terepszint alá helyezése)

250

4.3 Kerékpárút fejlesztése Dr. Szlovencsák út felé vezető kerékpárút
szakasz – iskola miatt: zebra, parkoló, közműkiváltás - /térkő és aszfalt
felülettel szegélyekkel, itt rövid összekötő szakaszokról lehet szó,
költséges a kialakítással/ . 0,73 km

42

4.4 Kerékpárút fejlesztése 31.sz. főút mentén (Jászberény felé)
Hangya szövetkezetig (3 km)

128

12 lakás

200

6.1 Vízszolgáltatás: Víztorony felújítása: víztér, szerelvények;
szűrőnknél töltetek cseréje (2 db), Előre nem látható események miatt,
váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer.
6.2 Szennyvízelvezetés (gravitációs szennyvízcsatorna): Keverőlapát
felújítása, Gépi rács felújítása Előre nem látható események miatt,
váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer.

Finanszírozás lehetséges
forrása
TOP 1.3. A gazdaságfejlesztést
és a munkaerő mobilitás
ösztönzését
szolgáló
közlekedésfejlesztés
TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés / saját forrás
TOP 1.3. A gazdaságfejlesztést
és a munkaerő mobilitás
ösztönzését
szolgáló
közlekedésfejlesztés
TOP 1.3. A gazdaságfejlesztést
és a munkaerő mobilitás
ösztönzését
szolgáló
közlekedésfejlesztés
TOP 4.3 Leromlott
területek rehabilitációja

városi

12,18

13,2

Parkolók kiépítése Juhász Máté úton, Árvai úton

80

önkormányzat
magán

Parkolók építése a Damjanich úton

80

önkormányzat saját erő/ magán
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Beavatkozási terület

8.Közbiztonság
erősítése

9.Kulturális
és
közösségépítő
soft
projektek bonyolítása
Egyéb
projektek

Projekt megnevezése

Indikatív
költségvetés (millió
Ft)

Finanszírozás lehetséges
forrása

Kamerarendszer bővítése

25

TOP
2.1
TOP
2.1
Gazdaságélénkítő
és
népességmegtartó
településfejlesztés / saját forrás

Rendőrkapitányság kialakítása

150

saját forrás

A város közösségének kohézióját szolgáló beavatkozások –
programok, akciók, városi események

10 / esemény

TOP 5.3

20

saját erő

Termálvíz hasznosítás fejlesztése – három lépcsős – megújuló energia
hasznosítása

620

KEHOP

Jászapáti Szociális Szövetkezet létrehozása

20

VP / EFOP

István király út 12. alatti általános iskola udvarának felújítása

15

saját forrás

Horváth ház átalakítása, szálláshely kialakítása céljából (magán)

203

magánberuházás

Zsinagóga felújítása és kulturális célú hasznosítása

180

saját forrás / CLLD

Üdülők mögötti /déli terület/ magán erdő hasznosítása

nem becsülhető

magánberuházás

Városmarketing tevékenységek

Teljes forrásigény:

7883,4
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5 Anti-szegregációs program
5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által
veszélyeztetett területeinek bemutatása
Jászapátin a szegregációs probléma évtizedek óta jelen van. A tendenciák kimutatására a 2001es és 2011-es Népszámlálások adatai alapján van lehetőség. A 2010-ben készült IVS
dokumentum Anti-szegregációs terve a 2001-es adatokat vette figyelembe és az akkor
alkalmazott módszertan alapján a KSH négy szegregátumot határolt le a városban. A jelen
stratégia készítésekor alkalmazott lehatárolási módszertan némileg eltér a korábbitól, de a
tendenciák jól láthatók. A városban a szegregációs folyamatok erősödtek 2001-óta. Erre utal az
egyes szegregátumok kiterjedésének változása (növekedés) és egy új szegregátum megjelenése
is (megalapozó tanulmány 3.3.2 fejezet), aminek kialakulása azonban nem a hátrányos
helyzetű roma lakosság új területen történő koncentrált elkülönülésére vezethető vissza.
A KSH 2011-es Népszámlálás adatszolgáltatása szerint a 35% feletti szegregáltsági mutató
értékek alapján lehatárolt, 50 főnél nagyobb lakosságszámú összefüggő területek
(szegregátumok) száma Jászapátiban hat. A Városközpont 31-es úttól délre található kiterjed,
kedvezőtlen indexértékekkel rendelkező területét megbontották és két szegregregátum került
formailag kialakításra (Futrinka szegregátum). Egy újabb szegregátum a város déli részén került
kijelölésre (Szikszai Gábor úti szegregátum).
7.

táblázat Jászapáti KSH által, a 2011-es népszámlálási adatok alapján szegregátumként
definiált területei

sorszám

Szegregátum neve

1

Dankó telep

2

Ilona telep

3

Temesvár telep

4

Futrinka telep 1

5

Futrinka telep 2

6

Szikszai Gábor úti telep

KSH lehatárolás
határoló utcái
(Kossuth L. u. Tóth utcától - Dankó P. u. mindkét oldala)
(Győri u. - Koczka u. - Kisjárási u. - Táncsics út - Malom u. Szlovencsák J. út - Ilona u.)
(Losonczi u. - Huszár u. - Fekete u. - Erdei u. - Nyitrai u. Damjanich út - Simonyi Ó. u.)
(Széchenyi u. - Arany J. u. - Alkotmány u. - Gojsza u.)
(Kisfaludy u. - Szigligeti u. - Jászkapitány u. - Tompa M. u. Ady E. u. - Jászkapitány u. - Alkotmány u. - Jászkun u. Széchenyi u. - Munkás u. - Aradi u. - Petőfi S. út - Ady E.
u.)
(Új u. - Szikszai G. u. - Balassi B. u. - Vasvári u.)

Forrás: KSH

A 2011-es népszámlálási adatokra alapozott KSH lehatárolás alapján elmondható, hogy
Jászapáti szegregátumaiban a teljes lakosság 11, 46 % él (ez 1019 főt jelentett 2011-ben a
Népszámlálás idején). A szegregátumok teljes lakásállománya a jászapáti lakásállomány 8,44%-t
teszi ki (309 db lakás).
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7.ábra Az ITS szegregációs elemzésének alapját jelentő KSH térkép

a
a

c
a

d
a

b
a

e
a

f
a
g
a

h
a

Szegregátum 1.: Dankó telep
A telep a város Felvég városrészében található, a város peremén, a nyugatról Jászapátiba
érkező 31-es úttól északra. A terület nem elszigetelt, jól elérhető, ugyanakkor pontosan a nyugat
felől érkezők első városról szerzett benyomását jelenti, ezért települési imázs miatt is rendkívül
fontos a telep problémáinak kezelése.
társadalom (demográfia)
A terület lakónépesség száma 140 volt a népszámlálás évében (2011).
A lakónépesség rendkívül fiatalos, a lakók közel 38%-a 0-14 év kor közötti és a
városi átlaghoz képest igen alacsony a 60 év felettiek aránya (2,1%).
A KSH által lehatárolt szegregátum területén felsőfokú végzettségű lakos nincs,
83,3% legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik.
a területen rendkívül erős a mobilitás – sokszor követhetetlen a lakosok
mozgása
társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik az aktív korúak 73,8 %-a.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 25,9%, és a
háztartások 60,5%-ában nincs foglalkoztatott.
A tartós munkanélküliek aránya 30,4 % (város: 7,6%).
A szegregátumban a lakásfenntartási támogatásokban részesülők száma 11,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 33 fő részesül, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt együttesen 21 fő gyermek kap.
lakáshelyzet
A telepen található lakások száma 30, amiből 76% alacsony komfortfokozatú.
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Az egyszobás lakások aránya 20%
A házak kertjei jellemzően elhanyagoltak, nincsenek megművelve
A területen egy önkormányzati bérlakás található, amely nem szociális
bérlakás.
szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A telepen közszolgáltatások, boltok, vendéglátóhelyek nincsenek
A TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0043 számú Komplex telep-program projektje
keretében a Dankó utca végén egy konténer szolgáltató (iroda) került az
elhelyezésre, amelyben a mosási és a fürdési lehetőség is biztosított.
épített környezet
Az utak pormentesítettek és minden kommunális infrastruktúra kiépített,
ugyanakkor a rácsatlakozások aránya rendkívül alacsony. Sokan a Dankó utca
végén és a Kossuth úton található közkutakat használják.
a közterületek elhanyagoltak, zöldfelület, játszótér nincs
egyéb TÁMOP által finanszírozott 5.3.6-11/1-2012-0043 számú Komplex telepprogram végrehajtása a telephez kötődik, de eredményei a város teljes
leszakadó társadalmi célcsoportját érinti
Szegregátum 2.: Ilona telep
Az Ilona szegregátum a város északi határán fekszik, a Felvég városrészben. A 2001-es
szegregációs térképhez képest látványos területi növekedést mutat a 2011-es szegregációs
térkép, amit már a 2010-ben készült IVS anti-szegregációs terve is észrevételezett. A
szegregátum városszerkezeti elhelyezkedése perifériális, ugyanakkor nem tejesen elszigetelt –
szerves kapcsolatban áll a településsel, városszövetbe ágyazódott területnek minősíthető.
társadalom (demográfia)
A terület lakónépesség száma 214 volt a népszámlálás évében (2011).
A lakónépesség rendkívül fiatalos, a lakók közel 34,1%-a 0-14 év kor közötti és
a városi átlaghoz képest alacsony.
Az Ilona telepen a 60 év felettiek aránya (6,1%).
Az Ilona-telepen felsőfokú végzettségű lakos nincs, 86,7% legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezik (ez a legkedvezőtlenebb a városi
szegregátumok között).
társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)
Rendszeres munkajövedelemmel az aktív korúak 65,6 %-a nem rendelkezik.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 33,8%, és a
háztartások 39, 0%-ban nincs foglalkoztatott.
A tartós munkanélküliek aránya 12,7 % (város: 7,6%). A foglalkoztatási
jellemzők összességében kedvezőbbek, mint a Dankó-telepen.
Ilona telepen a lakásfenntartási támogatásokban részesülők száma 50,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 48 fő részesül, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt együttesen 37 fő gyermek kap.
lakáshelyzet
A telepen 57 db lakás található, aminek 56,1% alacsony komorfokozatú,
Az egyszobás lakások aránya 32,7%.
bérlakás csupán egy van a szegregátumban, az is piaci alapú bérlakás
A telepen található lakások egyszobás, komfort nélküliek, csak a folyóvíz van
bekötve az ingatlanokba. A lakásokban kályhával lehet fűteni.
A lakások többsége elhanyagolt, nemcsak a közüzemi szolgáltatások
tekintetében, de a házak és környezetük gondozottsága tekintetében is.
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A csatlakozó telkek nagyobbak, mint a Dankó telepen, de ugyanúgy lelakottak
és megműveletlenek
szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A területen nem található alközpont, kereskedelmi egység, vendéglátó üzlet.
A városközpont 15-20 perc sétával érhető el
A telepen élő gyerekek a közeli Szent Imre Általános Iskolába járnak, aminek
felújítása több mint 10 éve, két hullámban történt meg (2000, 2003).
épített környezet
Az utak részben pormentesítettek, minden kommunális infrastruktúra kiépített,
azonban több helyen felújításra szorul.
A szennyvízhálózatra való rácsatlakozások nem történtek meg.
A közterületek elhanyagoltak, zöldfelület, játszótér nincs
egyéb A telepen eddig semmiféle következetes beavatkozás nem zajlott, az
önkormányzati tulajdonú lakások eladása ellehetetleníti a szisztematikus
beavatkozást
A lakosok egy része részt vett a TÁMOP projekt szoft programjaiban
Szegregátum 3.: Temesvár telep
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. A megüresedő
lakásokat – azok alacsony ingatlanpiaci értéke miatt - szinte kizárólag az alacsony státuszú
családok vásárolják meg, amely tovább erősíti a szegregációs folyamatokat.
társadalom (demográfia)
A terület lakónépesség száma 249 fő volt a népszámlálás évében (2011).
A lakónépesség kevéssé fiatalos, mint a többi szegregátum lakossága, a lakók
29,3,1%-a 0-14 év kor közötti (ami még mindig jóval meghaladja a városi
átlagot).
A 60 év felettiek aránya 13,3%, ami kétszerese pl. az Ilona telepen
tapasztalható értéknek. A korösszetétel meghatározza a területen szükséges
szociális és egészségügyi ellátórendszer jellegét.
társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)
A területen a felsőfokú végzettségű lakosság aránya 3%, 50,3% a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők részesedése.
Rendszeres munkajövedelemmel az aktív korúak 70 %-a nem rendelkezik.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 29,1%, és a
háztartások 57,5%-ban nincs foglalkoztatott.
A tartós munkanélküliek aránya 25,8 % (város: 7,6%). Temesvár-telepen a
lakásfenntartási támogatásokban részesülők száma 39, foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban 60 fő részesül, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt együttesen 52 fő gyermek kap.
lakáshelyzet
A telepen a lakások száma 78 db, aminek a 34,6% alacsony komfort fokozatú –
ez az érték kedvezőbbnek mondható, mint a perifériális helyzetű
szegregátumok esetében.
A lakások korösszetétele vegyes, de átlagban idősebb a központi
elhelyezkedés miatt.
A lakások építése itt már a 1900-as évek elején megindult, de rendkívül vegyes
a korösszetétel.
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A lakóházak minősége vegyes: a lakások többsége elhanyagolt, nemcsak a
közüzemi szolgáltatások, de a házak és környezetük gondozottsága
tekintetében is.
A szegregátumban két használaton kívüli önkormányzati bérlakás található,
rendkívül leromlott állapotban.
szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A városközpontban minden szolgáltatás elérhető 10 perc alatt
épített környezet
Jellemző utcakép, hogy a jellegzetesen rendkívül sűrű utcahálózatban kis
telkeken találhatóak a lakóházak.
Az utcák egyik oldalában a házak homlokzata (előkert nélkül) fut, míg a
másikban a következő utca házaihoz tartozó telkek végét jelentő kerítések
húzódnak, általában kapubejáróval
Az utak pormentesítettek és minden kommunális infrastruktúra kiépített.
egyéb A telepen eddig semmiféle következetes beavatkozás nem zajlott, az
önkormányzati tulajdonú lakások eladása ellehetetleníti a szisztematikus
beavatkozást
A lakosok egy része részt vett a TÁMOP projekt szoft programjaiban
Szegregátum 4.: Futrinka telep 1.
A Futrinka telep mérete oly mértékben növekedett a 2001-ben lehatárolt szegregátumhoz képest,
hogy a KSH adatszolgáltatói a beavatkozások szempontjából a Futrinka telep megosztása mellett
döntöttek. A Futrinka szegregátum a Városközpontban fekszik, a Városközpont városrészben. A
lehatárolt Futrinka 1-es terület (4. számú szegregátum) a terület nyugati, kisebb részét foglalja el.
társadalom (demográfia)
A terület lakónépesség száma 68 fő volt a népszámlálás évében (2011).
A lakónépesség kevéssé fiatalos, mint a többi szegregátum lakossága, a lakók
23,5%-a 0-14 év kor közötti.
A 60 év felettiek aránya 10,3%, ami kevesebb, mint fele a városi átlagnak.
A területen a felsőfokú végzettségű lakosság aránya 0%, 44,4% a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők részesedése.
társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)
Rendszeres munkajövedelemmel az aktív korúak 64,4 %-a nem rendelkezik.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 37%, és a
háztartások 42,9%-ban nincs foglalkoztatott.
A tartós munkanélküliek aránya 13 % (város: 7,6%).
Futrinka 1-es telepen a lakásfenntartási támogatásokban részesülők száma 22,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 27 fő részesül, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt együttesen 24 fő gyermek kap.
lakáshelyzet
A telepen a lakások száma 22 db, aminek a 27,3 %-a alacsony komfort
fokozatú – ez az érték kedvezőbbnek mondható, mint a perifériális helyzetű
szegregátumok esetében
A lakások ezen a területen az építési évüket tekintve az 1900-as évek elejéig
nyúlnak vissza.
A területen 2 db önkormányzati tulajdonú bérlakás.
szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A városközpontban minden szolgáltatás elérhető 10 perc alatt
épített környezet
Az utak pormentesítettek és minden kommunális infrastruktúra kiépített.
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A lakások többsége elhanyagolt, nemcsak a közüzemi szolgáltatások, de a
házak és környezetük gondozottsága tekintetében is.
Az épületekhez tartozó telkek elhanyagoltak, teljesen lelakottak, kertjeik
(amelyek kis méretűek) megműveletlenek.
A lakások külső, belső felújítása rendkívül időszerű.
A szegregátum területén egy funkció nélküli önkormányzati épület felújításával
kialakításra került a „Humán fejlesztő és foglalkoztató központ” (Aradi utca
1.). Az intézmény városképi jelentősége mellett funkcióját tekintve komoly
szerepet tölt be a területen, hiszen a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, valamint Főkefe Nonprofit Kft. (rehabilitációs foglalkoztató
vállalkozás) működik az épületben.

Szegregátum 5.: Futrinka telep 2.
társadalom (demográfia)
A terület lakónépesség száma 257 fő volt a népszámlálás évében (2011).
A lakónépesség kevéssé fiatalos, mint a többi szegregátum lakossága, a lakók
30,7 %-a 0-14 év kor közötti – ez magasabb arány, mint a Futrinka 1-es
területen.
A 60 év felettiek aránya 10,5%, ami kevesebb, mint fele a városi átlagnak és
megegyezik a Futrinka 1 értékével. A területen a felsőfokú végzettségű
lakosság aránya 2,3%, 42,4% a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők részesedése.
társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)
Rendszeres munkajövedelemmel az aktív korúak 63,6 %-a nem rendelkezik.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 35,4%, és a
háztartások 42,3%-ban nincs foglalkoztatott.
A tartós munkanélküliek aránya 14,5 % (város: 7,6%).
lakáshelyzet
A telepen a lakások száma 84 db, aminek a 19 %-a alacsony komfort fokozatú
– ez az érték jóval kedvezőbbnek mondható, mint a perifériális helyzetű
szegregátumok esetében – közelíti a városi átlagot (15%).
A lakások többsége elhanyagolt, és sok az elhagyatott ház. Az elhagyatott
házak esetében rövid idő alatt intenzívvé válik az amortizáció.
szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A városközpontban minden szolgáltatás elérhető 10 perc alatt
épített környezet
Az utak pormentesítettek és minden kommunális infrastruktúra kiépített.
A lakások többsége elhanyagolt, nemcsak a közüzemi szolgáltatások, de a
házak és környezetük gondozottsága tekintetében is.
Az épületekhez tartozó telkek elhanyagoltak, teljesen lelakottak, kertjeik
(amelyek kis méretűek) megműveletlenek.
egyéb A terület (Futrinka egésze) megújítása önkormányzati saját erőből lehetetlen.
Az egyik fő akadályozó tényező, hogy a szegregátumok területén az
önkormányzat nem rendelkezik lakóingatlan tulajdonnal. A közterületeken
végez ugyan fejlesztési tevékenységet, de a lakófunkciójú sűrű utcahálózatos
apró telkes városszerkezet nem kedvez a beavatkozások hatékonyságának.

ITS Konzorcium

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA

86

Szegregátum 6.: Szikszai Gábor telep
A terület a Tabán városrész déli részén található. Egyetlen tömbről van szó, ami újonnan került
fel a város szegregációs térképére. A 2001-es szegregációs térképeken még veszélyeztetett
területként sem szerepelt. A tömb jól megközelíthető, bár viszonylag perifériális elhelyezkedésű,
de a városi szövet integrált része. Környeztében NEM található szegregációval
veszélyeztetett terület sem. A terület számos statisztikai jellemzője a város átlag felé hat.
társadalom (demográfia)
A terület lakónépesség száma 91 fő volt a népszámlálás évében (2011).
A lakónépesség korösszetétele kedvezőtlenebb, mint a város átlag – erőteljesen
öregedőnek mondható (ami általában nem jellemző a klasszikus szegregált
terültekre a cigány népesség nagycsaládos / sokgyermekes életmodellje miatt).
A lakók csupán 15,4 %-a 0-14 év kor közötti.
A 60 év felettiek aránya 31,9%, ami jóval magasabb a városi átlagnál (23,6%).
A területen a felsőfokú végzettségű lakosság aránya 4.5%, 52,1% a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők részesedése (vélhetően az idősek
felülreprezentáltsága miatt).
társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)
Rendszeres munkajövedelemmel az aktív korúak 52,1 %-a nem rendelkezik.
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 40,7%, és a
háztartások 56,4%-ban nincs foglalkoztatott.
A tartós munkanélküliek aránya 6,5 %, azaz alacsonyabb (!), mint a városi
átlag (7,6%).
A Szikszai Gábor úti telepen a lakásfenntartási támogatásokban részesülők
száma 21, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 14 fő részesül,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt együttesen 15 fő gyermek kap.
lakáshelyzet
A telepen a lakások száma 84 db, aminek a 19 %-a alacsony komfort fokozatú
– ez az érték jóval kedvezőbbnek mondható, mint a perifériális helyzetű
szegregátumok esetében – közelíti a városi átlagot (15%).
A lakóépületek magánkézben vannak, átlagos állapotúak, a kertek műveltek .
szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A városközponttól távol esik a terület, de nem izolált, úthálózati kapcsolatai a
közeli 31 sz főúttal átlagosak
A városközpont szolgáltatásai 20 perc sétával elérhetőek és a főút mentén is
találhatóak kisebb boltok
épített környezet
Átlagosnál némileg elhanyagoltabb állapotú családi házas terület
Összközművesített, rácsatlakozások aránya szinte 100%
A közterületek átlagos állapotúak, összefüggő zöldfelület, játszótér nincs
egyéb A 2001-es Népszámlálási adatok alapján még csak veszélyeztetett terület sem
volt kimutatható – jelenleg szegregátumként jelölt
A segélyezési mutatók alátámasztják e kedvezőtlen szociális helyzetet, de az
okok eltérőek a további öt szegreátumban tapasztalhatóaktól.
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8.táblázat város KSH által kijelölt és város által jóváhagyott szegregátumainak és szegregációval veszélyeztetett területeinek státusza –a legsúlyosabb helyzetben lévő
területek kiemelésével (témakörönként)
társadalom 2.
(foglalkoztatottság/
segélyezés)

lakáshelyzet

Dankó telep

itt a legnagyobb a
gyermekkorú
népesség aránya a
szegregátumok
között (37,9% városi átlag 17%)

Az alacsony presztízsű
foglalkoztatottak aránya a
legnagyobb (86,4%) –a
munkanélküliek arány a
legmagasabb (52,2%) a
szegregátumok között.

Alacsony
komfortfokozatú lakások
aránya a legmagasabb
(76,7% - város 15%)
Különálló telkeken álló,
szoba-konyhás házak,
műveletlen kertek

Ilona telep

a gyermekkorú
népesség aránya a
második
legnagyobb a
szegregátumok
között (34,1% városi átlag 17%)

Az alacsony presztízsű
foglalkoztatottak aránya
75,% –a munkanélküliek
arány (30,2%) a
szegregátumok között
rossz közepes a helyzet

Alacsony
komfortfokozatú lakások
aránya a második
legmagasabb (56,1% város 15%) Különálló
telkeken álló ikerházak –
régi bérlakás,
műveletlen kertek.

Temesvár telep

a gyermekkorú
népesség aránya
29,3% - városi átlag
17%

Az alacsony presztízsű
foglalkoztatottak aránya
83,7% –a munkanélküliek
arány (34,8%) a
szegregátumok között
rossz közepes a helyzet

Alacsony
komfortfokozatú lakások
aránya 34,6% - város
15%) jász kétbeltelkes.
kisebb utcákban
rendkívül leromlott

társadalom 1.
(demográfia)

eddigi
beavatkozások
nyomán
bekövetkezett
változások
komplex telep
program zajlik –
konténeres
megoldásban
szolgáltatások
biztosítása –
fenntartásuk a projekt
befejezése után nem
biztosított /
lakófunkciót NEM érint

épített környezet /
közterületek minősége

szolgáltatásokhoz
(közintézményi/piaci
jellegű) való
hozzáférés

minden közmű az
utcákban – víz rákötés
50% alatt – utcai kútról
hordják a vizet,
szennyvízrákötés nem
történt
Közterület leromlott
állapotú, zöldfelület
nincs, játszótér nincs

A telep a város szélén
a főút bevezető
szakaszán található a
városközpont 15 perc
séta, ahol minden
szolgáltatás elérhető

a lakosság
teljes
egészében
roma
származású

A telep a város északi
szélén található az
iskola 10, a
városközpont 20 perc
séta

a lakosság cca.
80%-ban roma
származású

nem volt beavatkozás

belváros közvetlen
közelében – minden
szolgáltatás 5-10 perc
alatt elérhető

a lakosság cca.
60-70%-ban
roma
származású

nem volt beavatkozás

minden közmű az
utcákban,
szennyvízrákötés nem
jellemző; Közterület
leromlott állapotú,
zöldfelület nincs,
játszótér nincs
belváros közvetlen
közelében, minden
közmű az utcákban,
szűk utcák zöldfelület
nincs, játszótér nincs
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társadalom 1.
(demográfia)

társadalom 2.
(foglalkoztatottság/
segélyezés)

Futrinka telep 1

a gyermekkorú
népesség aránya
23,5% - városi átlag
17%

Az alacsony presztízsű
foglalkoztatottak aránya
66,7% –a munkanélküliek
arány (21,7%) a
szegregátumok között a
legkedvezőbb a helyzet

Futrinka telep 2

a gyermekkorú
népesség aránya
30,7% - városi átlag
17%

Az alacsony presztízsű
foglalkoztatottak aránya
73,2% –a munkanélküliek
arány (26,3%) a
szegregátumok között
kedvezőbb a helyzet

Szikszai Gábor
úti telep

gyermekkorúak
városi átlag alatt,
60-X korúak: 31,9%
erőteljesen
elöregedő
népesség!!!

Az alacsony presztízsű
foglalkoztatottak aránya
62,5% –a (szegregátumok
között a legkedvezőbb)
munkanélküliek arány
(22,6%) a szegregátumok
között kedvezőbb a
helyzet

lakáshelyzet

állapotú magán házak
Alacsony
komfortfokozatú lakások
aránya 27,3% - város
15%, jász kétbeltelkes,
vegyes lakásállomány,
kisebb utcákban
leromlott állapotú magán
házak
Alacsony
komfortfokozatú lakások
aránya a (19% - város
15%) jász kétbeltelkes,
vegyes lakásállomány,
kisebb utcákban
rendkívül leromlott
állapotú magán házak
Alacsony
komfortfokozatú lakások
aránya a (28,9% - város
15%)
2-3 szobás családi
házak

épített környezet /
közterületek minősége

szolgáltatásokhoz
(közintézményi/piaci
jellegű) való
hozzáférés

Etnikai
szegregáció

eddigi
beavatkozások
nyomán
bekövetkezett
változások

belváros közvetlen
közelében, minden
közmű az utcákban,
szűk utcák zöldfelület
nincs, játszótér nincs

belváros közvetlen
közelében – minden
szolgáltatás 5-10 perc
alatt elérhető

a lakosság cca.
60-70%-ban
roma
származású

nem volt beavatkozás

belváros közvetlen
közelében¸minden
közmű az utcákban,
szűk utcák zöldfelület
nincs, játszótér nincs

belváros közvetlen
közelében – minden
szolgáltatás 5-10 perc
alatt elérhető

a lakosság cca.
50-60%-ban
roma
származású

nem volt beavatkozás

minden közmű az
utcákban – átlagos
megjelenésű
lakókörnyezet rendezett
előkertekkel, néhány
elhanyagolt ház

A terület a város
peremén található – a
belvárosi
szolgáltatások elérése
15-20 perc

néhány
(utcánként 4-5)
roma család

nem volt beavatkozás
- a szegregátum a
2001- es adatok
alapján még nem
létezett
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Jászapáti város szegregátumai között jelentős különbségek adódnak, amelyek befolyásolják a
végrehajtandó beavatkozásokat. A legnagyobb intenzitással növekvő telep az Ilona szegregátum.
A legnagyobb lélekszámmal a Temesvár és a Futrinka 2 telep bír, de ezekhez egyre inkább
közelít az Ilona szegregátum lakosságszám is.
8.

ábra Jászapáti népességének megoszlása a szegregátumok és a nem szegregált területek
között.
1. Dankó telep
2%

2. Ilona telep
2%

3. Temesvár
telep
3%

4. Futrinka
telep 5. Futrinka
1%
telep
3%
6. Szikszai
Gábor úti telep
1%

Jászapáti nem
szegregált
területe
88%

Forrás: KSH, 2011

A gyermekkorúak aránya a legmagasabb a Dankó telepen, az Ilona és Futrinka 2
szegregátumokban is hasonló magas a veszélyeztetett korosztály aránya. A 60 év felettiek
aránya minden szegregátumban jóval a városi átlag alatt van, az egyedüli kivétel a Szikszai
Gábor úti szegregátum, ahol a városi átlagnál (23,6%) ez az arány jóval magasabb (31,9%).
9.

ábra Jászapáti szegregátumainak lakosságának korcsoportok szerinti megoszlása
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Lakónépességen belül 60X évesek aránya

Lakónépességen belül 1559 évesek aránya
Lakónépességen belül 014 évesek aránya

Forrás: KSH, 2011

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők a munkaképes korosztályon belül a
Dankó telepen közelítenek a 75%-hoz. E tekintetben itt a legsúlyosabb a helyzet. A Temesvár
telep Ilona telep értékei is 65% felett vannak. Valamivel kedvezőbb a helyzet a Futrinka 2 telepen
és a Szikszai úti szegregátumban. A legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya a
Dankó és Ilona telepen a legmagasabb, majd a Temesvár telep következik – jóval kedvezőbb a
helyzet a Futrinka 1-2 telepeken. A foglalkoztatott nélküli háztatások tekintetében szintén a
Dankó telep mutatja a legmagasabb arányt viszont ennél a mutatónál nem az Ilona telep, hanem
– az egyéb mutatók tekintetében jóval jobb helyzetű – Szikaszi úti telep a második legrosszabb.
Az Ilona telep itt a legkevésbé súlyos helyzetet mutatja a városban. A munkanélküliek aránya a
Dankó telepen a legmagasabb, a Temesvár telep, majd az Ilona telep következik.
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10. ábra Jövedelmi viszonyok és munkanélküliség Jászapáti szegregátumaiban
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1. Dankó
telep

2. Ilona telep

3. Temesvár
telep

4. Futrinka
telep 1.

5. Futrinka
telep 2.

6. Szikszai
Gábor úti
telep
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
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

Forrás: KSH, 2011

A komfort nélküli lakások aránya a Dankó telepen közelít a 80%-hoz, ennél kicsivel kedvezőbb
a helyzet az Ilona telepen, míg a városközpont szegregátumainak lakásai – különösen a Futrinka
telepen (1-2) átlagban jóval komfortosabbak. A Szikszai úti telep viszont a Futrinka (1.2)–höz
képest rosszabb helyzetben van. Az egyszobás lakások aránya az Ilona telepen a legnagyobb
mivel itt eredendően kis alapterületű szociális bérlakásnak épültek a lakóházak. A városközponti
lakások jellemzően többszobásak. Ez az egyetlen mutató, amiben a Dankó telep és a Szikszai
telep közel azonos értéket mutat.
11. ábra A lakásállomány jellemzői Jászapáti szegregátumaiban
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szükséglakások aránya a
lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya
a lakott lakásokon belül

Forrás: KSH, 2011.
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12. ábra Egy lakásra jutó lakosok száma Jászapáti szegregátumaiban
Egy lakásra jutó lakosok száma (fő)
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telep
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4. Futrinka 5. Futrinka 6. Szikszai
Temesvár telep 1.
telep 2.
úti telep
telep

Forrás: KSH, 2011

Az egy lakásra jutó lakosok száma a Dankó telepen legmagasabb – itt átlagban közel 5 fő él egy
lakásban. Az Ilona telepen az érték közelít a 4 főhöz, míg a városközpont szegregátumaiban 3 fő.
A Szikszai úti telep esetében a városi átlag értéket tapasztaljuk (átlag 2,39 fő).
Szintézis:
A statisztikai mutatók összehasonlítása alapján elmondható, hogy összességében a
legkedvezőtlenebb helyzet a Dankó telepet jellemzi a szegregátumok közül. A területen jelenleg
is zajlik egy TAMOP Komplex telepprogram projekt, aminek hatásait még nem tudja a stratégia
pontosan rögzíteni. Társadalmi és épített környezeti szempontból az Ilona telep a második
legproblémásabb a városban. Periférikus helyzete mellett a telep státuszát súlyosbítja, hogy a
szegregátum egyre erőteljesebben terjeszkedik.
Általában véve ezeknél kedvezőbb a helyzet a Városközpont szegregátumaiban. A három
szegregátum közül a legrosszabb a Temesvár telep helyzete – legkedvezőbb pedig a Futrinka 2
telepé. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a belvároshoz közeli szegregátumok jelentős
negatív hatást gyakorolnak a város vonzerejére. A három terület fontossága a városközponti
elhelyezkedésében jelentkezik, a terület teljes integrációja a városkép javításának, a városról
alkotható összbenyomásnak alappillére. A beavatkozásokat tehát az városi átlagtól jóval
kedvezőtlenebb helyzeten túl az elhelyezkedés indokolja.
A Szikszai úti telep létezése meglepetésként érte a laikusabb szemlélőt. A segélyezési mutatók
ugyanakkor beszédesek a rosszabbodó helyzet tekintetében. Az egész Tabán városrészre egy
lecsúszási folyamat jellemző (lásd Megalapozó munkarész 3.3.1 alfejezet). Fontos tehát a két
utcára kiterjedő telepet kontextusában kezelni és az egész városrészre jóval több figyelmet
fordítani, annak elöregedő és lecsúszó társadalmi vonatkozású tendenciái miatt.
A szegregátumok tehát eltérő jellegűek és mindegyik jelentős figyelmet kell, hogy kapjon annak
érdekében, hogy a helyzet középtávon legalább stabilizálódni tudjon. Reális cél a szegregátumok
további terjeszkedésének megállítása és a mély struktúrák és folyamatok vonatkozásában a
TAMOP projekt kapcsán meginduló felzárkóztató alapozás folytatása.

5.2 Az elmúlt években megvalósított, a
szegregátumokat érintő beavatkozások
A 2010-ben készült IVS alfejezetként szereplő anti-szegregációs terv kellő alapossággal tárta fel
Jászapáti szegregátumainak problémáját, határozta meg a horizontális és terület specifikus
célokat és definiálta a szükséges beavatkozásokat.
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A dokumentumban az alábbiak szerint kerültek a célok megfogalmazásra:
1. Rövidtávon 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.
Horizontális célok:
1. Az integráció megvalósítása a város oktatási rendszerében – részben megvalósult
2. Az iskolai végzettség növelése – a statisztikák alapján a 2001 és 2011 javult a városban
a helyzet
3. Munkahelyteremtés az alacsony státuszú lakosságnak – több lépésben (kifejezetten
hátrányos helyzetűeknek: pl Hangya Szövetkezet és folyamatban van két üzem építése
az Ipari Parkban)
4. Szabadidős, sportolási lehetőségek bővítése, feltételrendszer javítása – nem valósult
meg
5. A lakásállomány helyzetének megismerése a konkrét beavatkozások
szükségességének feltérképezése okán – nem valósult meg
6. A kikötéssel fenyegetett közüzemi szolgáltatások feltérképezése – csak részben valósult
meg (adatbázis nincs)
7. Stratégia menedzsment létrehozása a szegregátumokban élők társadalmi
mobilizációjáért – megvalósult, de a kezdeményezése csak formálisan működik
8. Operatív szervezet létrehozása a szegregátumokban élők társadalmi mobilizációjáért –
nem valósult meg csak a Dankó telephez kapcsolódó TÁMOP projekt kapcsán
9. Ösztönzés a magasabb iskolai végzettség elérésére a fiatalok körében – megvalósult
10. A komfortfokozat javítása – nem valósult meg
Terület specifikus célok:
Dankó szegregátum:
Zöldfelületek, lakóházak külső megújítása
a Dankó szegregátum megszűnése a lakosok státusz emelkedésével
közösségi terek építése az integráció erősítésért
Ilona szegregátum:
A lakóépületek fejlesztése, a szegregátum növekedésének megállítás
Biztonságos gyalogos és jármű közlekedés biztosítása
Közösségi fenntartható életmód programok szervezése a sportkomplexumon
Temesvár szegregátum:
Zöldfelületek, lakóházak külső megújítása
Közösségi programok megvalósítása a hagyományok meg-őrzésére, ápolására,
közösségi összetartás erősítésére
Futrinka szegregátum:
Zöldfelületek, lakóházak külső megújítása
közösségi programok megvalósítása a hagyományok megőrzésére, ápolására,
közösségi összetartás erősítésére
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9. táblázat: Anti-szegregációs célú beavatkozások és azok eredményei (2007-2014) a városban
korábbi IVS antiszegregációs terv
megvalósult intézkedései jelölve a cél
sorszámát, amihez hozzájárul

Horizontális antiszegregációs
beavatkozások

Előrelépések történek az iskolai
szegregáció megszüntetésére (osztályok
összevonása) – A KLIK éves jelentésekben
számol be a helyzetről az Ombudsman
felé. (1. cél)
Jászapáti Hangya 2010 Termelőiskola
létrehozása – TÁMOP-1.4.3-12/1-20120073 (3. cél)
Komplex-telep program Jászapátiban –
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043 (több cél
megvalósulását is szolgálja – minimum a 2
és a 8 célok)
Szociális Kerekasztal működetése (7. cél)

eredmény /értékelés

előrelépések az integrált oktatás
megvalósítása terén
zöldségfeldolgozó a belvárosban
Hangya termelőiskola létrehozása
képzés, munkahelyteremtés
Eredmények fenntartására Szociális
Szövetkezet létrehozása tervezett
Csillag Cserhaj Ház létrehozása
felzárkóztató programok
közösségi kohéziót teremtő programok

a kerekasztal működésének megújítása
feladat
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egyéb anti-szegregációs célú
beavatkozások (a tervben nem
szerepeltek)
FONTOS: ki vezette /kezdeményezte,
milyen forrásból, mikor
A városban jelenleg építés alatt áll két
jelentősebb számú munkahelyet
létrehozó üzem – műanyagfeldolgozó és
pelletálló – az Ipari Parkban (nem
programozott, de a 3. cél elérését segíti )

eredmény / értékelés

az üzemek még nem működnek - de
látható, hogy munkaerő igényük az
alacsonyabban képzett
foglalkoztatotti csoportokra koncentrál

Egészségre nevelő programok Jászapáti
Városában – TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-08
– (korábbi horizontális célra nem reagál)

Svájci alapellátás fejlesztési
Modellprogram – Svájci Alap
Minden gyermek óvodája program I.
ütemének megvalósítása Jászapátin –
ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0009
Szivárvány és Margaréta óvodák
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmény,
funkcióját vesztett önkormányzati épület
felújításával, átalakításával – ÉAOP4.1.3/B-11-2012-0011

alapellátás prevenciós
szolgáltatásainak bővítése, az
ellátásokhoz való hozzáférés
egyenlőtlenségeinek felszámolása
esélyegyenlőség biztosítása a
hátrányos helyzetű gyerekek
számára
esélyegyenlőség biztosítása a
hátrányos helyzetű gyerekek
számára
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korábbi IVS antiszegregációs terv
megvalósult intézkedései jelölve a cél
sorszámát, amihez hozzájárul

Szegregátum 1. –
Dankó telep
Szegregátum 2.
Ilona telep
Szegregátum 3.
Temesvár telep
Szegregátum 4.
Futrinka telep 1.
Szegregátum 5.
Futrinka telep 2
Szegregátum 6.
Szikszai úti telep

Komplex-telep program Jászapátiban –
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043

eredmény /értékelés

konténer iroda elhelyezése, internet
hozzáférés biztosítása,
mosási fürdési lehetőség biztosítása
napi szintű mentorálás

nem törtét terület specifikus beavatkozás

piac megújítása és a zöldségfeldolgozó
megépítése

A városközpontban található
szegregátumok számára biztosításra
kerül a jobb ellátás

korábban nem létező szegregátum!
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egyéb anti-szegregációs célú
beavatkozások (a tervben nem
szerepeltek)
FONTOS: ki vezette /kezdeményezte,
milyen forrásból, mikor

eredmény / értékelés
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A városban két anti-szegregációs célok megvalósulását célzó jelentősebb beavatkozás zajlott az
elmúlt években. Ezek tartalmát és eredményeit részletesebben elemezzük, mert az
önkormányzat szándéka szerint több tevékenység is folytatódik a jövőben – igény mutatkozik az
eredmények fenntartására.
1. Komplex-telep program Jászapátiban – TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043
A projekt gazdája Jászapáti Város Önkormányzata Jászapáti, a beavatkozás költségvetése:
149,98 millió Ft, ami 100%-os támogatásban részesült. Konzorciumi tagok: Türr István Képző és
Kutató Intézet és Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület Jászapáti Kamilliánus
Közösség.
„A program célja Jászapáti, Dankó és Kossuth utcai szegregált lakókörnyezetben,
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és
integrációjának segítése. A szegregációs folyamat megállítása, az itt élők társadalmi integrációja,
a szegregáció felszámolása által. A projekt mindezt a lakóhelyi környezet javításával, és a
szegregátumokban élők életesélyeit, foglalkoztatását, egészségi és szociális helyzetét egyaránt
javító közösségi programokkal kívánja elérni.” A projekt még nem záródott le – 2015
szeptemberében zárul.
Konkrét tevékenységek:
Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház és a Csillag Szolgáltatópont kialakítása: Ennek eredménye a
Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház létrehozása a városközpontban és a Csillag Szolgáltató pont
telepítése a szegregátumban (Dankó utca: konténeres formában).
A célcsoporton belül 75 fő részére egyéni fejlesztési terv készült, ezekben meghatározásra
kerültek az adott személyek problémái, családi helyzete, az egyén állapota-, kompetencia- és
szociális helyzete, végzettsége és mindezeknek megfelelően készültek el a fejlesztési tervek.
A célok elérését számos tevékenység támogatta:
Tanoda működtetése
Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
Cigány hagyományőrzés, szokások felelevenítése
Cigányzene oktatás gyermekeknek
Színház, hangverseny látogatás gyermekeknek
Baba-Mama klub fiatal gyesen/gyeden lévő anyukáknak
Családi napok szervezése
Tehetséggondozás, tehetséges cigánygyerekek felkutatása, segítése
"Vadócba rózsát oltok" személyiségfejlesztő, egészségmegőrző, szenvedélybetegség elleni és
bűnmegelőzési program
Pénzgazdálkodás, adósságspirál problémáinak megbeszélése
Ruhagyűjtési és osztási akciók szervezése
Lelki gondozás bántalmazottak részére
Pályakezdési tanácsadás
Vállalkozói ismeretek megismerése
Konyhakerti munkák, veteményezés megismerése
Rendszeres sportfoglalkozás (asztalitenisz, sakk)
Gyermekfelügyelet
Munkavállalási tanácsadás, álláskeresés segítése
Számítógép terem, Játszóház, Olvasószoba
További szolgáltatások:
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés
Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása
Egészségügyi szolgáltatások elérésnek javítása
Képzések
A TKKI szervezésében az alábbi képzést biztosítjuk a szegregátum lakóinak, mely segíti őket a munkaerő
piacra való visszaintegrálódásra:
Építőipari betanított munkás, 684 órában 20 fő
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Betanított zöldségtermesztő, 400 órában 12 fő
Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás, 120 órában 10fő
Betanított varrómunkás, 364 órában 15 fő
Alapkompetenciák fejlesztése (180 óra), 10 fő
Készségfejlesztő, szocializációs tréningcsomag (120 óra), 10 fő
Speciális motivációs képzés/tréning (36 óra), 10 fő
Ezen felül további képzések:
Digitális kompetenciák megszüntetése 30 órában
Álláskeresési technikák megismerése, gyakorlati átadása tréning, a munkaerőpiacra való
be/visszakerülés érdekében 5 alkalommal, 4-4 órában
Pályakezdési tanácsadás, képességfelmérés munkavállalás szempontjából havonta 4 órában
Vállalkozói ismeretek megismerése, elsajátítása, vállalkozások beindításának kezdete, önálló
vállalkozás indításához szükséges képzés 5 alkalommal, 4-4 órában
Mezőgazdasági gazdaasszony, havonta 4 alkalommal, 4-4 órában
Foglalkoztatás elősegítése
Szolgáltatópont munkatársai segítenek feltérképezni a helyi, térségi foglalkoztatási
lehetőségeket, valamint felveszik a kapcsolatot a munkáltatókkal is.
Ezen felül az alapvető higiéniát biztosítjuk fürdőhelység és mosoda kialakításával.
Projektmenedzsmentet, a szakmai vezetést és a szociális munkásokat, programszervezők
biztosítása.

2. Jászapáti Hangya 2010 Termelőiskola létrehozása – TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0073
A projekt gazdája a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium Szakképző iskola,
Kollégium, a beavatkozás költségvetése: 187,4 millió Ft, ami 100%-os támogatásban részesült.
A projekt keretében az iskola tanbázisának (7ha) fejlesztése történt a mezőgazdasági
szakmacsoport iskola rendszerű és felnőttképzési programjának gyakorlati támogatása valósult
meg. A projekt tartalma:
Infrastrukturális fejlesztések a tanbázis területén:
gyümölcs aszaló tanműhely kialakítása
baromfi ólak kialakítása
szerszámok és eszközök
Képzési tatalom:
72 fő beiskolázása – 900 óra képzés biztosítása (aranykalászos gazdaképzés, tagozati képzés:
gyümölcstermesztő, zöldségtermesztő, állattenyésztő (baromfi és kisállat gondozó),
együttműködési képzés). A képzés ideje alatt a résztvevők megélhetési célú támogatásban
részesültek (bérlet támogatás is) . A tanulók emellett mentori segítséget is kapnak.
A projektben a városból és a térségből elsősorban hátrányos helyzetű, foglalkoztatási gondokkal
küzdő emberek kerültek bevonásra. A képzés eredményeként az érintettek foglalkoztathatósága
javult.
A projekt kimenete egy Szociális Szövetkezet létrehozása, amit az önkormányzat további
támogatásokból kíván megalapozni.
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5.3 Anti-szegregációs intézkedési terv
5.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó
intézkedések
5.3.1.1

Anti-szegregációs célok

Az Anti-szegregációs célok lényegében nem változnak csak a célrendszer struktúrája alakul át. A
célok hierarchiába rendeződnek és így pontosabban kirajzolódik a beavatkozási területek és a
konkrét tevékenységek kapcsolatrendszere is.
A beavatkozások és célrendszer kialakításánál az alábbi dokumentumok tartalma került
figyelembevételre.
Jászapáti Integrált Városfejlesztési Koncepciója 2010
Helyi Esélyegyelőségi program 2013
Jászapáti Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2013
Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciója 2014
Jászapáti Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója 2014
10. táblázat: Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai
horizontális célok
1.

Lakhatási körülmények javítása

2.

A gyermekek fokozott védelme
esélyegyenlőségük biztosítása

3.

4.

Foglalkoztathatóság
feltételének javítása

és

és

foglalkoztatás

Közösségi élet és alulról építkező
egymást
segítő
kezdeményezések
működésbe hozása a roma közösségen
belül

esetleges alcélok
1.1 A szociális bérlakás állomány bővülése,
minőségének javítása
1.2
A
magánlakások
megújítása
feltételrendszerének javulása
1.3 Közüzemi szolgáltatások elérésének
bővülése
1.4 Közvetlen és tágabb lakókörnyezet
minőségének fejlesztése
2.1 Fiatal anyák folyamatos segítése a saját és
gyermekeik egészségének védelmében
2.2 Egészségügyi és életvitelt érintő ismeretek
bővítése a hátrányos helyzetű csoportban –
beleértve a drog prevenciós tevékenységet
2.3 Háztartásvezetés készségeinek javulása
3.1 Alapkompetenciák foglalkoztatást segítő
javítása
3.2 Szakirányú képzési rendszerig történő
eljutás és szakirányú képzettség megszerzése
3.3 Továbbtanulás felsőfokú intézményekben
3.4 Munkahelyi diszkrimináció és szegregáció
oldása
4.1 A közösségi élet infrastrukturális hátterének
megteremtése (Csilag Cserhaj)
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Helyi támogató intézményi hálózat
megteremtése – érdemi, hatékony
működtetése

4.2 A meglévő és alakuló infrastrukturális
lehetőségek
megtöltése
tartalommal
(rendezvények, képzések, önképzés)
5.1 Létszám problémák megoldás
5.2 Szupervízióhoz elvárás rendszerhez
megfelelő képzés és motiváció

11. táblázat:A anti-szegregációs terv terület specifikus céljai és azok relevanciája az egyes
szegregátumokban
terület specifikus célok
Lakóépületek megújulása
komfortfokozatának növelése,
kertek hasznosítása (önfenntartás)
Összefüggő zöldfelületek,
közösségi közterületek létrehozása
(park, játszótér)
Közüzemi szolgáltatások
használatba vételének támogatása
– fizetőképes rákötések számának
növelése
Krízispontok létrehozása a
szegregátumban
Belvízveszély elhárítása
Szolgáltatásokhoz való hozzáférés
biztosítása

5.3.1.2

szegreg
átum 1

szegreg
átum 2

szegreg
átum 3

szegreg
átum 4

szegreg
átum 5

szegreg
átum 6

X

X

X

X

x

x

X

X

X

X

x

x

X

X

OK

X

X

X

X

X

Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések

A városokban szükséges olyan – gyakran az esélyegyenlőségi tervben már definiált beavatkozások megnevezése, amelyek a város egészében kifejtik anti-szegregációs hatásukat.
Ezek különféle szakterületi problematikákat kezelnek (hátrányos helyzetűek lakhatási,
foglalkoztatottsági stb. problémái) és többnyire a horizontális célok megvalósítását segítik. Az
alábbi táblázat a még nem megvalósult, vagy be nem fejezett beavatkozásokat tartalmazza,
illetve utal már megkezdett és folytatandó beavatkozásokra is.
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12. táblázat Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései
horizontális cél
1. Lakhatási körülmények
javítása

2. A gyermekek fokozott
védelme
és
esélyegyenlőségük
biztosítása

3.Foglalkoztathatóság és
foglalkoztatás feltételének
javítása

megvalósítást célzó
intézkedés

intézkedés konkrét beavatkozásai

felelős partner

1.1 Szociális bérlakás
állomány bővítése és
minőségének javítása

bérlakások építése,
megüresedett lakások vásárlása és szociális
bérlakássá alakítása,
meglévő 4 szociális bérlakás megújítása,
komfortfokozatásnak növelése

Önkormányzat
szociális
intézmények
civil szervezetek

1.2
Közterületek
minőségének
javítása,
közösségi
közterek
létrehozása
2.1 Óvodák és általános
iskolák pedagógusainak
ösztönzése
és
felkészítése
2.2
Gyermekek
közösségben
tartása,
felzárkóztatása

fasorok telepítése
játszóterek építése
közösségi terek létrehozása (park, zöld sziget)

Önkormányzat
szociális
intézmények
civil szervezetek
KLIK
önkormányzat

3.1
Alapkompetenciák
javítása,
foglalkoztathatóság
esélyeinek növelése

Az
óvodapedagógusok
ösztönzése
gyógypedagógus végzettség megszerzésére,
beiskolázás
Óvodapedagógusok szakmai továbbképzése
Nyári napközi biztosítása, étkeztetéssel;
Tanoda létrehozása;
Drogprevenció;
A korai fejlesztés érdekében Biztos Kezdet
Gyerekház, vagy Biztos Kezdet jellegű
szolgáltatás működtetése/biztosítása
Tinédzser szabadidős foglalkoztató (kallódó
fiataloknak) – sportegyesületek bevonása
Alapkompetencia növelését célzó képzések
elindítása / meglévő programok folytatása
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lehetséges
pénzügyi
forrás
EFOP
2.
Prioritás

TOP 4.3
TOP 4.3

megvalósulás
lehetséges
időtávja
2016-2023

2016-2023

saját forrás

önkormányzat
helyi
szervezetek

civil

TOP 5.2

önkormányzat
helyi
szervezetek

civil

2016-2023

saját forrás

TOP 5.2
saját forrás

2016-2023
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megvalósítást célzó
intézkedés
3.2
Felnőttképzés
feltételrendszerének
biztosítása
3.3 Ösztöndíjprogramok
működtetése

4.Közösségi élet és alulról
építkező egymást segítő
kezdeményezések
működésbe hozása a roma
közösségen belül
5.Helyi támogató hálózat
megerősítése – hatékony
működtetése

intézkedés konkrét beavatkozásai

HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási
rendszerének kialakítása és megvalósítása
Felsőoktatási intézményben tanuló Roma
származású tanulók támogatása

felelős partner

megvalósulás
lehetséges
időtávja
2016-2023

saját forrás
TOP 5.2

2016-2023

önkormányzat
KLIK

saját forrás
Saját
forrás,
majd
EFOP,
vagy GINOPforrás
saját forrás

2016-

saját forrás

2015-

3.4 Szociális szövetkezet
létrehozása

A Hangya termelői Iskolára alapozva szociális
szövetkezet létrehozása

önkormányzat

4.1 Csillagház Cserhaj
fenntartásának
biztosítása

Az infrastruktúra közösségi fenntartása
Programok szervezése – az érintettek
bevonása a tarlom fejlesztésbe

önkormányzat

5.1
A
társadalmi
problémák megoldásában
érintett
szervezetek
(intézmények,
civilek)
működésének elősegítése
és együttműködésének
támogatása
eredményességük
javítása érdekében

Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai
műhelyek szervezése a jelzőrendszer
sikeresebb működése érdekében, - meglévő
Szociálpolitikai Kerekasztal működésének
megerősítése;
Tapasztalt szociális szakemberek bevonása a
fiatalok motiválása és továbbképzése
Szociálpolitikai
kerekasztal
érdemi
működtetése
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lehetséges
pénzügyi
forrás
TOP 5.2

Jászapáti
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
önkormányzat,
szociális ellátásban
és
gyermekvédelemben
érintett intézmények,
oktatási
intézmények
civil szervezetek

2015-
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Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések

13. táblázat Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései
szegregátum

Szegr 1.
Dankó telep

Szegr 2. Ilona telep

Szegr 3. Temesvár
telep

konkrét intézkedés/ beavatkozás

Meglévő szolgáltató konténer
fenntartása, működtetése
játszótér építése

érintett terület specifikus cél

felelős partner

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés
biztosítása
Összefüggő zöldfelületek, közösségi
közterületek
létrehozása
(park,
játszótér)
Belvízveszély elhárítása

önkormányzat

játszótér építése

Összefüggő zöldfelületek, közösségi
közterületek
létrehozása
(park,
játszótér)

önkormányzat

krízispont létrehozása

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés
biztosítása
Lakóépületek
megújulása
komfortfokozatának növelése, kertek
hasznosítása (önfenntartás)

Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése

Szociális bérlakások kialakítása
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önkormányzat

lehetséges
pénzügyi forrás
EFOP 1. prioritás
forrásai térségi
szinten
saját erő

megvalósulás
lehetséges
időtávja

2015-

TOP 4.3 Leromlott
városi
területek
rehabilitációja
TOP
2.1
Gazdaságélénkítő
és
népességmegtartó
településfejlesztés;
saját erő
CLLD
–
amennyiben
releváns

2017-2018

önkormányzat

saját erő

2016-

önkormányzat

TOP 4.3 Leromlott
városi
területek
rehabilitációja

2016-

önkormányzat
egész
városra
kiterjedő
hálózatos
projekt részeként

2018-2020

2016-
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Szegr 4. Futrinka
telep 1
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konkrét intézkedés/ beavatkozás

felelős partner

Közterület megújítás

Összefüggő zöldfelületek, közösségi
közterületek
létrehozása
(park,
játszótér)

önkormányzat

Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése

Belvízveszély elhárítása

önkormányzat
egész
városra
kiterjedő
hálózatos
projekt részeként

Szociális bérlakások kialakítása

Lakóépületek
megújulása
komfortfokozatának növelése, kertek
hasznosítása (önfenntartás)
Összefüggő zöldfelületek, közösségi
közterületek
létrehozása
(park,
játszótér)

önkormányzat

Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése

Belvízveszély elhárítása

önkormányzat
egész
városra
kiterjedő
hálózatos
projekt részeként

szociális bérlakások kialakítása

Lakóépületek
megújulása
komfortfokozatának növelése, kertek

önkormányzat

Közterület megújítás

Szegr 5. Futrinka
telep 2

érintett terület specifikus cél
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önkormányzat

lehetséges
pénzügyi forrás
TOP 4.3 Leromlott
városi
területek
rehabilitációja
saját erő
TOP
2.1
Gazdaságélénkítő
és
népességmegtartó
településfejlesztés;
saját erő
TOP 4.3 Leromlott
városi
területek
rehabilitációja
TOP 4.3 Leromlott
városi
területek
rehabilitációja
saját erő
TOP
2.1
Gazdaságélénkítő
és
népességmegtartó
településfejlesztés;
saját erő
TOP 4.3 Leromlott
városi
területek

megvalósulás
lehetséges
időtávja
2016-

2018-2020

2016-

2016-

2018-2020

2016-
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konkrét intézkedés/ beavatkozás

Közterület megújítás

Szegr 6. Szikszai
úti telep

5.3.1.4

érintett terület specifikus cél
hasznosítása (önfenntartás)
Összefüggő zöldfelületek, közösségi
közterületek
létrehozása
(park,
játszótér)

felelős partner

önkormányzat

Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése

Belvízveszély elhárítása

önkormányzat
egész
városra
kiterjedő
hálózatos
projekt részeként

Közterület megújítás

Összefüggő zöldfelületek, közösségi
közterületek
létrehozása
(park,
játszótér)

önkormányzat

lehetséges
pénzügyi forrás
rehabilitációja
TOP 4.3 Leromlott
városi
területek
rehabilitációja
saját erő
TOP
2.1
Gazdaságélénkítő
és
népességmegtartó
településfejlesztés;
saját erő
saját erő

megvalósulás
lehetséges
időtávja
2016-

2018-2020

2016-

Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése

14. táblázat:Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése
Intézkedés
(a fenti táblázatok kiszürkített oszlopainak tartalma szerint)
horizontális intézkedések
1.1 Szociális bérlakás állomány bővítése és minőségének javítása
1.2 Közterületek minőségének javítása, közösségi közterek létrehozása
2.1 Óvodák és általános iskolák pedagógusainak ösztönzése és felkészítése
2.2 Gyermekek közösségben tartása felzárkóztatása

2015

2016
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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Intézkedés
(a fenti táblázatok kiszürkített oszlopainak tartalma szerint)
3.1 Alapkompetenciák javítása, foglalkoztathatóság esélyeinek növelése
3.2 Felnőttképzés feltételrendszerének biztosítása
3.3 Ösztöndíjprogramok működtetése
3.4 Szociális szövetkezet létrehozása
4.1 Csillagház Cserhaj fenntartásának biztosítása

2015

2016

5.1 A társadalmi problémák megoldásában érintett szervezetek (intézmények, civilek)
működésének elősegítése és együttműködésének támogatása eredményességük
javítása érdekében

terület specifikus
Szegr 1.
Dankó telep
Szegr 2. Ilona telep

Szegr 3. Temesvár telep

Szegr 4. Futrinka telep 1

Szegr 5. Futrinka telep 2

Meglévő
szolgáltató
konténer
fenntartása, működtetése
játszótér építése
Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése
játszótér építése
krízispont létrehozása
Szociális bérlakások kialakítása
Közterület megújítás
Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése
Szociális bérlakások kialakítása
Közterület megújítás
Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése
szociális bérlakások kialakítása
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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Intézkedés
(a fenti táblázatok kiszürkített oszlopainak tartalma szerint)
Közterület megújítás
Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése
Szegr 6. Szikszai úti telep
Közterület megújítás
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2015

2016
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére
hozott intézkedések

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás
esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához
járuljon hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és
a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak.
A projektfejlesztés során a város érdeke a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottságnak
biztosítása. Lényeges pont, hogy a fejlesztések tervezése és megvalósítása során is biztosítsa a
város illetve az érintett projektgazda a társadalmi párbeszéd lehetőségét. Lényeges szereplő a
Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Célirányos kampányt tervezünk minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló
esemény, illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a
hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatására.
A projektek fejlesztése során az általános szegregációs és diszkriminációs hatásokat kivédő
alapelvek (általános, a projektfejlesztésben érvényes lépések)
az adott fejlesztés fizikai megközelíthetőségének tervezése / fizikai hozzáférés
biztosítása, ami átfedésben van az esélyegyenlőségi elvárások teljesítésével
bizonyos fejlesztések magasabb presztízsű területekre történő koncentrálásának
elkerülése – egyenlő hozzáférést biztosítása
a fejlesztések pl. egy kulturális intézmény tartalmi (programok, alapfunkciók)
hozzáférésének biztosítása pl. cash-flow –ban rögzített kedvezményes igénybevétel
biztosítása, működtetés közben kizáró, diszkriminatív intézkedések mellőzése
A város fejlődése érdekében jelenleg tervezett és stratégiában kifejtett beavatkozások nem
járulnak hozzá a szegregációhoz, sőt több elemében hozzájárulnak a hátrányos helyzetűek
társadalmi felzárkózásához és ezzel potenciálisan a szegregáció oldásához.
5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk
mérséklésére teendő intézkedések

Jászapáti város ITS-e több olyan beavatkozást tartalmaz, amelynek szegregációt tompító hatásai
várhatóan jelentkeznek már a stratégia 7 éves tervezési időszakában.
Ezek a beavatkozások elsődlegesen a foglakoztatási helyzetet javító fejlesztések. A városban
jelenleg zajlik két munkahely kialakítása az Ipari Parkban, ahol elsősorban szakképzett vagy
szakképesítés nélküli dolgozókat várnak betanított munka elvégzésére. Az üzemek beindulása
(2015-2016) javítani fog a kedvezőtlen foglalkoztatási mutatókon a szegregátumok területén is,
hol az alacsonyan képzett munkanélküliek száma jóval meghaladja a városi átlagot.
A munkába állás fontos háttérfeltétele az alapkompetenciák fejlesztése és az áltanos iskolai
végzettség megszerzése. Erre vonatkozóan már voltak a városban beavatkozások (a TÁMOP
projekt részeként) így megnövekedett az üzemekben potenciálisan foglalkoztatható hátrányos
helyzetű helyi lakosok száma. A programok folytatására a továbbiakban is lesz forrás és így
lehetőség és a város célja ezek lehető legnagyobb hatékonyságú kihasználása.
A Hangya Termelőiskola (TÁMOP) projekt nyomán az agártermelés és feldolgozás
szakismereteivel rendelkező munkavállalók köre bővült. A város a következő időszakban erre a
projektre építve tervezi létrehozni a Szociális Szövetkezetét, ahol elsősorban a programban
képzett eredendően alacsonyan képzett munkaerő foglalkoztatása zajlik majd.
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A szociális ellátórendszer intézményeinek fejlesztése az Egyesített Szociális Intézmény
épületének fejlesztését foglalja magában. Az iskolák energetikai megújulása és az István király
úti iskolaépület udvarának rekonstrukciója az oktatás alapfeltételeit javítja. Fontos, hogy a
TÁMOP komplex telepprogram projekt egyik fő eredményét, a Csillagház Cserhaj közösségi
épületet a város funkciójában tartva tovább működtesse. A közösségi célokat szolgáló épület
továbbra is helyszíne a képzéseknek, roma közösségi programoknak és egy valódi értékteremtő
találkozóhellyé nőheti ki magát megfelelő további működtetés mellett.
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6 A stratégia külső és belső összefüggései
6.1 Külső összefüggések
6.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében
kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzéseit a 3.1.1 fejezet részletezi. A
tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre. A Jászapáti ITS-ében szereplő
tematikus célok illeszkedését az EU tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz a
következő táblázat mutatja be.
15. táblázat Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és
beruházási prioritásokhoz
ITS Tematikus célok
T1 A város demográfiai
viszonyainak stabilizálása a
természetes fogyás és a
migrációs eredetű
népességvesztés megállítása, a
leszakadó társadalmi rétegek
demográfiai folyamatainak
átalakítása

T2 A város lakosságának, a
köz- és magán és a civil szféra
együttműködésének erősítése
a városi közösség
kohéziójának további erősítése
érdekében
T3 A foglalkoztatottság
növelése mellett a helyi
gazdasági struktúra
átalakításának megindítása

Kapcsolódó EU tematikus
célok
(8) a fenntartható és
minőségi foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása
(9) a társadalmi befogadás
előmozdítása és a
szegénység, valamint a
hátrányos
megkülönböztetés elleni
küzdelem;

8d) a foglalkoztatási szolgálatok
infrastruktúrájába történő
beruházás
9 b) a városi és vidéki területeken élő,
rászoruló közösségek
fizikai rehabilitációjának, valamint
gazdasági és társadalmi fellendülésének
támogatása;
9 c) a szociális vállalkozások támogatása

(4) az alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő
elmozdulás támogatása
minden ágazatban;
(6) a környezet megőrzése
és védelme, valamint a
forráshatékonyság
támogatása a következők
révén;
(8) a fenntartható és
minőségi foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása;
(10) az oktatásba, és a
képzésbe, többek között a
szakképzésbe történő
beruházás a készségek
fejlesztése és az egész
életen át tartó tanulás

4 b) az energiahatékonyság és a megújuló
energiák felhasználásának támogatása a
vállalkozásokban
6 e) a városi környezetfejlesztést, a
városok megújítását, a rozsdaövezetek
(köztük a átalakuló használatú területek)
helyreállítását és szennyezésmentesítését
és a légszenynyezettség csökkentését
célzó intézkedések, valamint a
zajcsökkentési intézkedések támogatása;
8 a) üzleti inkubátorházak létrehozásának
támogatása, valamint az önfoglalkoztatás,
a mikrovállalkozások és a cégalapítás
beruházásokkal való támogatása
8 b) a foglalkoztatásbarát növekedés
elősegítése a saját belső potenciál
kifejlesztése által, az adott területeket érintő
területi stratégia részeként, beleértve a
hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint
az egyes természeti és kulturális
erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez
való hozzáférhetőség javítását;
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érdekében;
T4 A város turisztikai és a
kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat
érintő
vonzerejének
erősítése
a
rekreációs funkció komplex
(több elemű) fejlesztése

T5 Környezetileg fenntartható,
vonzó lakókörnyezet
biztosítása – a szegregált
városrészek leromlásának
megállítása

T6 Az intézményi és közmű
szolgáltatások teljes körű és
magas színvonalú biztosítása,
járásközponti
szerepkör
erősítése

(4) az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás
támogatása minden
ágazatban;
(6) a környezet megóvása
és védelme és az
erőforrásfelhasználás
hatékonyságának
előmozdítása
(4) az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás
támogatása minden
ágazatban;
(5)az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása;
(6) a környezet megóvása
és védelme és az
erőforrásfelhasználás
hatékonyságának
előmozdítása

(2) az IKT-hoz való
hozzáférésnek, azok
használatának és
minőségének a javítása
(4) az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás
támogatása minden
ágazatban;
10) az oktatásba, és a
képzésbe, többek között a
szakképzésbe történő
beruházás a készségek
fejlesztése és az egész
életen át tartó tanulás
érdekében
(11) a hatóságok és az
érdekelt felek intézményi
kapacitásának javítása és
hatékony közigazgatáshoz
történő hozzájárulás
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4 c) az energiahatékonyság, az intelligens
energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása a közcélú
infrastruktúrákban, beleértve a
középületeket és a lakóépületeket is;
6c) a természeti és kulturális örökség
megőrzése, védelme, elősegítése és
fejlesztése;

4 a) a megújuló forrásokból nyert energia
előállításának és elosztásának támogatása;
4 c) az energiahatékonyság, az intelligens
energiahasználat és
a megújuló energiák felhasználásának
támogatása a közcélú infrastruktúrákban,
beleértve a középületeket és a
lakóépületeket is;
5 b) egyedi kockázatok kezelésére, a
katasztrófákkal szembeni ellenálló
képesség biztosítására és
katasztrófavédelmi rendszerek
kifejlesztésére irányuló beruházások
elősegítése;
6 e) a városi környezetfejlesztést, a
városok megújítását, a rozsdaövezetek
(köztük a átalakuló használatú területek)
helyreállítását és szennyezésmentesítését
és a légszennyezettség csökkentését célzó
intézkedések, valamint a
zajcsökkentési intézkedések támogatása
2c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az ebefogadás, az ekultúra és az e-egészségügy IKTalkalmazásainak megerősítése;
4 e) alacsony szén-dioxid-kibocsátással
járó stratégiák támogatása valamennyi
területtípuson, de különösen a városi
területeken, ideértve a fenntartható
multimodális városi mobilitást és a
kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási
intézkedések támogatását;
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6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési
tervdokumentumokhoz

OFTK-hoz
illeszkedés

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) négy
hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom
specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. A következőkben
a célhierarchiában alacsonyabb szinten lévő célok (hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt)
relevanciáját vizsgáljuk Jászapáti vonatkozásában.
OFTK SPECIFIKUS CÉLOK:
Szakpolitikai célok:
Versenyképes, innovatív gazdaság

Életképes
vidék,
egészséges
élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése

Gyógyító
Magyarország,
egészséges
társadalom, egészség- és sportgazdaság

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek,
K+F+I

Értéktudatos
társadalom

és

szolidáris

öngondoskodó

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, környezetünk védelme

Jászapáti nem része az OFTK-ban kijelölt
gazdasági-technológiai magterületnek – viszont táji
szempontból része a dinamikus Jászság
területének. Gazdaságát kizárólag alacsonyan
képzett munkaerőt igénylő ágazatok dominálják. A
város célja gazdaságának felzárkózatása a
versenyképesebb jászsági területekhez.
Jászapátiban a mezőgazdaság még mindig
domináns tevékenység. Az agáriumban erős az
integrációs tendencia. Az agrár- vertikum is
országosan elismert szereplőkkel van jelen. A
városban jelentős a munkanélküliség és az
agrárium megélhetést jelent a lakosságban jelentős
arányban jelen lévő alacsonyban képzett munkaerő
számára.
A város gyógyvízzel rendelkezik, amire termálfürdő
és strand épül. A komplexum fejlesztésre szorul. A
város célja gyógyászati egészségturisztikai
fejlesztések végrehajtása az adottságra alapozva.
a városban ugyancsak cél a sport és szabadidős
tevékenységek infrastruktúrájának fejlesztése.
Jászapáti a kutatás és kreatív iparágak jellemzően
nincsenek jelen. A városban cél a magasabb
végzettséggel
rendelkező
fiatal
lakosság
megtartása, amely már egy átalakuló gazdasági
struktúrában kap munkalehetőséget.
A helyi társadalom összetartó és kötelékei egyre
erősebbek a helyi közösségi tevékenységek
eredményeként. A város szociális problémákkal
évtizedek óta rendkívül terhelt – fontos cél az
integrációs törekvések sikerességének és
feltételrendszerének biztosítása.
A város célja a közszolgáltatások magas
színvonalú biztosítása, a rend és a közbiztonság,
ezzel a biztonságérzet erősítése és jobb
életminőség.
A város stratégiai erőforrása a termőföld és a
gyógyvíz. A város célja a környezetbarát
technológiák alkalmazásának terjesztése az
agráriumban, a táj védelme és a termálvíz
fenntartható kiaknázása.
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Területi célok:
Az ország makro-regionális szerepének
erősítése
A többközpontú térszerkezetet biztosító
városhálózat
Vidéki térségek népességeltartó képességének
növelése

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
Területi különbségek csökkentése, térségi
felzárkóztatás
és
gazdaságösztönzés
elősegítése
Összekapcsolt terek:
mobilitás biztosítása

Megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz /
programhoz
illeszkedés

az

elérhetőség

és

Jászapáti a vidéki életforma és az agrárgazdaság
minőségi fejlődésével képes hozzájárulni a célhoz.
A város kisvárosok kategóriájába tartozik és
nemrégiben kapott járásközpont funkciót. Célja a
mikro-térségi központi szerepének erősítése
A város célja az elvándorlás megállítása azzal,
hogy a helyi gazdaság munkahelyet kínál minden
képzettségi csoportban. A helyi gazdaság
önellátása
erősödik
élelmiszerellátás
vonatkozásában.
A Jászság – alföldi jellegű kultúrtáj, régen jelentős
tanyavilággal. Cél a táji értékek megőrzése
A város gazdaságának dinamizálása a
foglalkoztatás erősítése és a gazdasági
struktúraváltás célja hozzájárul a terület
felzárkózásához.
A város célja a különféle közlekedési módokon való
elérhetőség további javítása

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2014.-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója három átfogó
és 13 stratégiai célt jelöl ki. A stratégiai célok között négy ágazati (specifikus), öt területi cél
valamint négy horizontális cél került azonosításra. Jászapátiban három átfogó cél hat tematikus
cél és hét városrészi cél került meghatározásra.
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Átfogó célok vizsgálata:

JNSZ Megye

Jászapáti

A1.
ERŐTELJES
KAPCSOLÓDÁS
A
MAKROGAZDASÁG
FEJLŐDÉSI TENGELYEIRE

A2.
VÁLTOZATOS
KULTÚRTÁJAK
DINAMIKUS
EGYENSÚLYA

A3.
EGÉSZSÉGES,
KÉPZETT LAKOSSÁG,
EGYÜTTMŰKÖDŐ
TÁRSADALOM

A
megye
a
Budapest
metropolisz-térség
dinamikusan
urbanizálódó
külső gyűrűjének részévé,
illetve haszonélvezőjévé válik

Kialakulnak a globális
társadalmi, gazdasági
és
környezeti
folyamatokhoz
rugalmasan
alkalmazkodni képes
vidék
társadalmi,
intézményi,
tájszerkezeti feltételei

A
megyében
fennmaradnak
és
dinamikusan bővülnek a
tudás-és
hálózattársadalomba
való
bekapcsolódás
terén elért eredmények,
és
kialakulnak
a
munkaerőpiacra
jutásban
korlátozott
csoportok
bekapcsolódásához
szükséges feltételek

I. A város térségközponti
szerepkörének
és
funkcionális és városképi
vonzerejének
erősítése,
különös
tekintettel
a
szolgáltató
funkciók
területén

II.A városi gazdaság
strukturális
átalakításának
megindítása,
munkahelyteremtés
minél több gazdasági
tevékenységet érintő
foglalkoztatási
szegmensben

III.A
társadalmi
feszültségek
csökkentése - képzett
fiatalok
elvándorlásának
megállítása, szociális
krízishelyzetben élők
felzárkóztatása,
társadalmi
integrációjuk
előmozdítása

Jászapáti átfogó céljai között az elsődleges a járásközponti ezzel térségközponti szolgáltatások
és funkciók fejlesztése, ami a megye második átfogó céljához illeszkedik. A város gazdasági
szerkezetváltása és a foglalkoztatás növelése a felzárkózást segíti, de közvetve feltétlen
hozzájárul a dinamikus gyűrűhöz való megyei kapcsolódás céljához.
A város harmadik átfogó célja teljes egészében illeszkedik a megye társadalmi vonatkozású
átfogó céljához.
Területi cél
A megyében 5 területi cél fogalmazódott meg. A második cél a Jászságot fedi le az alábbiak
szerint.
T2. Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a
Jászságban. A Jászság élhetőségének és elérhetőségének javítása révén vonzó környezetet
jelent a lakosság számára, különösen a város-vidék kapcsolatrendszer kiépítésén keresztül. A
gazdaság ágazati és szerkezeti diverzifikációja hatására a KKV-szektor hálózatosodásával,
nagyvállalatokhoz történő kapcsolódásával a térség vonzóvá válik a befektetők számára.
Jászapáti város céljai teljes egészében illeszkednek a Jászság területi céljához. A város-vidék
kapcsolatrendszer vonatkozásában a cél a járásközponti funkción keresztül erősíteni a kisváros
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és funkcionális térségének kapcsolatrendszerét elsősorban a biztosított köz és piaci
szolgáltatások és munkalehetőségek erősítésén keresztül.
Megyei specifikus célok és horizontális célok

Jászapáti tematikus céljai

T1. A város demográfiai viszonyainak
stabilizálása a természetes fogyás és a
migrációs eredetű népességvesztés
megállítása, a leszakadó társadalmi rétegek
demográfiai folyamatainak átalakítása
T2 A város lakosságának, a köz- és magán
és a civil szféra együttműködésének
erősítése a városi közösség kohéziójának
további erősítése érdekében
T3 A foglalkoztatottság növelése mellett a
helyi gazdasági struktúra átalakításának
megindítása
T4 A város turisztikai és a kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat
érintő
vonzerejének erősítése a rekreációs funkció
komplex (több elemű) fejlesztése
T5 Környezetileg fenntartható, vonzó
lakókörnyezet biztosítása – a szegregált
városrészek leromlásának megállítása
T6 Az intézményi és közmű szolgáltatások
teljes körű és magas színvonalú biztosítása,
járásközponti szerepkör erősítése

Jászapáti tematikus céljai

T1. A város demográfiai viszonyainak
stabilizálása a természetes fogyás és a
migrációs eredetű népességvesztés
megállítása, a leszakadó társadalmi rétegek
demográfiai folyamatainak átalakítása
T2 A város lakosságának, a köz- és magán
és a civil szféra együttműködésének
erősítése a városi közösség kohéziójának
további erősítése érdekében
T3 A foglalkoztatottság növelése mellett a
helyi gazdasági struktúra átalakításának
megindítása
T4 A város turisztikai és a kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat
érintő
vonzerejének erősítése a rekreációs funkció
komplex (több elemű) fejlesztése
T5 Környezetileg fenntartható, vonzó
lakókörnyezet biztosítása – a szegregált
városrészek leromlásának megállítása
T6 Az intézményi és közmű szolgáltatások
teljes körű és magas színvonalú biztosítása,
járásközponti szerepkör erősítése

S1. A
lakosság
képzettségi
szintjének és
egészségi
állapotának
javítása

S2. Az
agrárvertikum
versenyképessé
gének,
tájfenntartó- és
foglalkoztatási
potenciáljának
növelése

S3. Leszakadó
társadalmi
csoportok
életminőségéne
k és
esélyegyenlőség
ének javítása

X

S4. A társadalom és
a gazdaság
megújulását, a táj
konszolidációját
hátráltató
infrastrukturális
hiányosságok
felszámolása

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
H1. Hálózattársadalom
kiépülése: Az
önszerveződés és
együttműködés
erősítése, a
társadalmi tőke
növelése

X
H2. Hozzájárulás
az országos
megújuló
energiahasznosí
tási arány és
energiahatékony
ság növeléséhez

X

H3. Előrelépés a
komplex
társadalmi,
gazdasági,
környezeti
fenntarthatóság
terén, szervezetiintézményi
feltételek javítása

X

H4. A
foglalkoztatás
növelése a
társadalom
minden aktív
korú
szegmensébe
n

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való
kapcsolat
6.1.3.1

Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz

Az alfejezet épít a Megalapozó tanulmány 1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai,
megvalósult elemei c. fejezetében foglaltakra.
Jászapáti jelenleg hatályos településszerkezeti tervét a Képviselőtestület 2000. évben fogadta el,
az akkor érvényben lévő terület- és településrendezési követelményekkel összhangban, majd
2006 évben történt olyan átfogó módosítás, amely többek között az akkor érvényben lévő
településrendezési követelményeknek való megfelelősséget is biztosította. Ezt követően a TSZT
csak kis területegységeket érintően és részterületekre kiterjedően módosult. 2006 év óta nem
történt meg a településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálata.
Az önkormányzat 2015-ben indítja a teljes település területét érintő új településrendezési
tervének készítését /településfejlesztési koncepció és tel. rendezési eszk./, melyről 292/2014.
(IX.11.) képviselőtestületi határozattal hozott döntést.
Jászapáti Településrendezési eszközei nem a jelenleg hatályban lévő településrendezési
követelményeknek, vagyis nem a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Tr.) foglalt tartalmi előírásoknak megfelelően készültek.
Jászapáti város az ITS megvalósítása során érvényesíteni kívánja fejlesztéseiben az TSZT
alapelveit és követelményeit, ugyanakkor tekintettel van a testület azon szándékára, hogy a
Településrendezési eszközök megújításra kerüljenek. A folyamat 2015-ben indul.
Az ITS-ben megjelölt fejlesztések vonatkozásában minden egyes esetben egyedileg vizsgálni kell
a szerkezeti és szabályozási tervhez való illeszkedést.
Az ITS megalapozó tanulmányában és a stratégiában felvetett fontosabb területhasználati
problémák és fejlesztési szükségletek rendezési eszközöket érintő változtatási igényei az
alábbiak:
Az Ipari Park viszonyainak alakulását mind a szerkezeti, mind pedig a szabályozási terv
rendben lekövette. Jelenleg az Ipari Park teljes területe külterület. A külterületen az Ipari
park és az annak bővítésére szánt nagyobb összefüggő terület került beépítésre szánt
területként szabályozásra.
A Városközpont városrészben a 31.sz főút városi szakaszán épült körforgalmi csomópont
esetében a térfal létrehozását is biztosító foghíjtelek beépítés mind a szerkezeti, mind pedig
a szabályozási terv módosítását igényli.
A tervezett kerékpárutak esetében, amelyeknél már elkészültek a tervdokumentumok
természetesen a szükséges kiszabályozás is megtörtént, ugyanakkor a hosszabb távon
tervbe vett szakaszok esetében (különösen a városból kifelé vezető hivatásforgalmi és
városközponti összekötő kerékpárutak esetében) szükséges lesz a terület felhasználás
módosítása. Már a tervezés kezdeti szakaszában látszik, hogy mezőgazdasági hasznosítású
területet kell átminősíteni közlekedési területté pl a 31.sz. főút nyugatnak tartó szakaszán
(külterületen).
A városban értékként jelentkezik a kétbeltelkes jászfésűs településszerkezet. A
városközpont esetében az ilyen módon leszabályozott területen jöttek létre a város
legnagyobb szegregátumai. A szabályozással a hagyományos településszerkezet (szűk
utcák, nagyobb járművek pl. szemétszállító közlekedését akadályozó szűkös fordulókkal)
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védelem alatt áll, ugyanakkor akadályozza a város napi működését. A lakosság ragaszkodik
a szabályozás megtartásához, ami azért ellentmondás, mert ellehetetlenítik a
szabályozással érintett – egyébként erősen leromlott állapotú – terület fejlődését.
Külterületen elszórtan elhelyezkedő beépítésre szánt területek a volt majorok területei,
amelyek mindegyike mezőgazdasági üzemi gazdasági területfelhasználású területként került
meghatározásra. A tanyák területei beolvadnak az általános mezőgazdasági terület
területfelhasználási rendszerébe. A város célja hosszabb távon ennek megváltoztatása,
amivel a tanyavilág sajátos gazdálkodást és életformát érintő védelme valósulhatna meg. Ez
támogatná az ITS-ben is megfogalmazott intenzívebb ökotermelés célját, ami kisebb védett
földterületeken zajlik hatékonyan pl. tanyákhoz kapcsolódva, ahol a feldolgozási is
megtörténhet.
Ugyancsak a külterületeket érintő szabályozási kérdés a dűlőutak problémája. Az ITS SWOT
analízise is jelzi, hogy eltűnőben vannak a védő erdősávok (beszántásra kerülnek).
Szükséges a gyűjtő funkciójú dűlőutak szélesítése és a megfelelő kiszabályozása, annak
érdekében, hogy a véderdők és fasorok újratelepítése lehetővé váljon a tájvédelem
szempontjainak figyelembe vételével.
A városban a Dósa kúria és a Zsinagóga épületeinek hasznosítása kulcsfontosságú. A Dósa
kúria helyi védelem alatt áll a Zsinagóga viszont nem szerepel a listán. Az örökségvédelem
érdekeit figyelembe véve fontos volna kezdeményezni a helyi védelembe vétel elindítását.
Általánosságban a településkép védelme érdekében javasolt átgondolni, hogy a helyi védettség
mellett a – jelenleg még nem létező - településkép védelmi szabályok mennyiben segítenék elő
Jászapáti esetében az épített örökség védelmét.
6.1.3.2

Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához

Jászapátiban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116
paragrafusa szerint készült Gazdasági program (pontos cím: Jászapáti Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Gazdasági programja 2014-2019) nem tartalmaz klasszikus értelemben
vett célrendszert. A hét oldalnyi terjedelmű dokumentum tematikusan tárgyalja a városfejlesztés
ciklusra vonatkozó céljait, beavatkozásait és kitér a finanszírozást biztosító lehetséges források
tárgyalására is.
A tárgyalt témakörök az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.

Fejlesztések Pályázati forrásból
Települési rend és közbiztonság
Városunk jó hírneve
Oktatás nevelés egészségügy
Intézményeink működési finanszírozása, támogatások

A dokumentumban megfogalmazott célok összhangban vannak az ITS átfogó és tematikus
céljaival, annál jóval kevésbé részletezettek. A Gazdaság Program jelentős hangsúlyt fektet a
munkahelyteremtésre, a szociális biztonságra, a közbiztonságra és a közösségépítésre és
mindezzel együtt az intézményrendszer fejlesztésére.
A Gazdasági Program minden egyes tervezett beavatkozása megjelenik az ITS céljai és a projekt
szintű fejlesztési lista elemei között, azaz tartalma teljes egészében beépült Jászapáti Integrált
Településfejlesztési Stratégiájába.
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A települési környezetvédelmi programmal való összhang

Jászapáti város Környezetvédelmi Programja 2010-2015 2010-ben készült 30 oldalnyi terjedelmű
dokumentum. Megújítása időszerű. A programban meghatározott célok az alábbiak:
Környezetvédelmi program céljai
Rövid távon:
a városnak meg kell kezdenie az elfogadott környezetvédelmi program célkitűzéseinek megvalósítását ezen belül:




A környezetvédelmi és közegyészségügyi szempontok fokozott figyelembe érvényesítését az
önkormányzati döntések előkészítésében és meghozatalában;
megszervezni és megvalósítani a rendszeres lakossági tájékoztatást a város környezetminőségének,
állapotának éves alakulásáról.
továbbfejleszteni a meglévő kapcsolatot és kialakítani a rendszeres együttműködést a vállalkozásokkal, a
környezetvédelemben érintett civil szervezetekkel és a lakosság egészével.

Középtávon (3-6 év)



Ki kell bővítenie és hatékonnyá kell tennie környezetvédelem helyi szakmai és szervezeti rendszerét,
elősegítve annak megfelelő működtetését a szakmai és a lakossági feladatokban való
közreműködtetésnél.
elő kell segítenie az elhatározott környezetfejlesztési programok (hulladékgazdálkodás, csatornázás
úthálózat fejlesztés stb.) beindulását az elfogadott és egyezetett elveknek és terveknek megfelelően.

Hosszú távon (5-10 év) el kell érni




a környezeti elemek minőségének javulását
a települési környezetben a környezeti elemek minőségének, állapotának javulásával összefüggésben a
lakosság halálozási és morbiditási mutatóinak javulását

Jászapáti város ITS-ében három olyan stratégiai tematikus cél is meghatározásra került, ami
közvetlen elősegíti a környezetvédelmi program célkitűzéseit.
4. táblázat: Jászapáti város középtávú tematikus céljainak hozzájárulása a környezetvédelmi
program megvalósulásához
Jászapáti város tematikus célja
T3 A foglalkoztatottság növelése
mellett a helyi gazdasági struktúra
átalakításának megindítása

T5 Környezetileg fenntartható,
vonzó lakókörnyezet biztosítása – a
szegregált városrészek
leromlásának megállítása

T6 Az intézményi és közmű
szolgáltatások teljes körű és magas
színvonalú
biztosítása,
járásközponti szerepkör erősítése

Hozzájárulás a Környezetvédelmi program céljainak
megvalósulásához
 gazdaság alacsony CO2 kibocsátású és magasabb
hozzáadott értéket termelő ágazatainak fejlődése
csökkenti a káros emissziót
 az öko-gazdálkodás terjedése hozzájárul a környezeti táji
fenntarthatósághoz
 a városban egyenlőtlen a zöldfelületek elérhetősége – a
cél a meglévő zöldfelületek vagy zöldfelületi potenciállal
rendelkező területek fejlesztése vagy lehetőség szerinti
kibővítése
 a szegregátumok felszámolását célzó szociális
rehabilitációs beavatkozásokon keresztül cél a lakosság
szemléletformálása is - felvilágosító ESZA programokból


a tematikus cél egészében illeszkedik a Környezetvédelmi
Program középtávú céljához: „elő kell segítenie az
elhatározott
környezetfejlesztési
programok
(hulladékgazdálkodás, csatornázás úthálózat fejlesztés
stb.) beindulását az elfogadott és egyezetett elveknek és
terveknek megfelelően.”
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A város célja, hogy a hamarosan megújításra kerülő környezetvédelmi program az ITS
fenntartható fejlesztési céljainak figyelembe vételével készüljön el.

6.2 Belső összefüggések
6.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák
kapcsolata

Jelen fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a stratégiában meghatározott célok teljesülése hogyan
és milyen mértékben segíti elő a helyzetfeltáró fejezetekben meghatározott városi és városrészi
problémák mérséklődését, illetve hogy a célok milyen mértékben építenek a különböző területi
szinteken definiált adottságokra. Az alábbi táblázatokban összefoglalva azonosítottuk a tematikus
és területi célok, valamint a problémák és adottságok közötti összefüggések, erősségét egy 0-3
skálán, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelöli.
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16. táblázat A városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai
Városi szintű középtávú tematikus célok

Városi szintű problémák

A város népessége növekvő
ütemben csökken
A fiatal képzett lakosság
elvándorlása gyorsul
A városban alacsony szintű
a foglalkoztatottság, magas
arányban vannak jelen tartós
munkanélküliek
Alacsony hozzáadott értéket
termelő gazdasági ágak
dominálnak
A középiskola vonzereje
csökken – az oktatott
szakmák csak részben
illeszkednek a helyi
igényekhez
Az intézményi infrastruktúra
változó minőségű, sok a
hasznosításra váró és

T1. A város demográfiai
viszonyainak
T2 A város
stabilizálása a
lakosságának, a köz- és
természetes fogyás és a
magán és a civil szféra
migrációs eredetű
együttműködésének
népességvesztés
erősítése a városi
megállítása, a
közösség kohéziójának
leszakadó társadalmi
további erősítése
rétegek demográfiai
érdekében
folyamatainak
átalakítása

T3 A foglalkoztatottság
növelése mellett a helyi
gazdasági struktúra
átalakításának
megindítása

T4 A város turisztikai és
a kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat érintő
vonzerejének erősítése
a rekreációs funkció
komplex (több elemű)
fejlesztése

T5 Környezetileg
fenntartható, vonzó
lakókörnyezet
biztosítása – a
szegregált városrészek
leromlásának
megállítása

T6 Az intézményi és
közmű szolgáltatások
teljes körű és magas
színvonalú biztosítása,
járásközponti
szerepkör erősítése

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

3

2

2

1

1

2

11

1

2

3

2

1

3

12

3

1

3

1

0

1

9

0

0

3

3

1

2

9

1

2

2

1

0

2

8

0

1

1

2

1

3

8
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Városi szintű középtávú tematikus célok

Városi szintű problémák

leromlott ingatlan és
infrastruktúra
A városban hat szegregátum
található, ami a város
lakosságának 11%t tömöríti
Az egész városban jelentős
a belvízveszély és nem
megfelelő a csapadékvíz
elvezetés infrastruktúrája
A városban turisztikai
adottságok kihasználtsága
nem éri el a kívánt szintet
A kapcsolódások
összesített erőssége

T1. A város demográfiai
viszonyainak
T2 A város
stabilizálása a
lakosságának, a köz- és
természetes fogyás és a
magán és a civil szféra
migrációs eredetű
együttműködésének
népességvesztés
erősítése a városi
megállítása, a
közösség kohéziójának
leszakadó társadalmi
további erősítése
rétegek demográfiai
érdekében
folyamatainak
átalakítása

T3 A foglalkoztatottság
növelése mellett a helyi
gazdasági struktúra
átalakításának
megindítása

T4 A város turisztikai és
a kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat érintő
vonzerejének erősítése
a rekreációs funkció
komplex (több elemű)
fejlesztése

T5 Környezetileg
fenntartható, vonzó
lakókörnyezet
biztosítása – a
szegregált városrészek
leromlásának
megállítása

T6 Az intézményi és
közmű szolgáltatások
teljes körű és magas
színvonalú biztosítása,
járásközponti
szerepkör erősítése

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

3

2

2

0

3

2

12

0

0

1

1

2

3

7

0

1

3

3

2

2

11

11

11

20

14

11

18

85

Ahogy a fenti összefoglaló-értékelő táblából látszik, a problémák mérséklése szempontjából a város legfontosabb célkitűzése a foglalkoztatottság növelése
mellett a helyi gazdasági struktúra átalakításának megindítása (T3). A települési problémákat közel hasonló mértékben csökkentheti az intézményi és közmű
szolgáltatások teljes körű és magas színvonalú biztosítása (T6). A város turisztikai és a kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat érintő vonzerejének
erősítése a rekreációs funkció komplex (több elemű) fejlesztése (T4) tematikus cél a város problémáinak kezelése tekintetében csak korlátozott szerepű lehet,
a megvalósulása közvetett módon lehet hatással a problémák többségének megoldására.
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Az egyes célokhoz kapcsolódó eredmények hozzájárulása a különböző problémák megoldásához eltérő mértékű, összességében a célok elérése kapcsán A fiatal
képzett lakosság elvándorlásának üteme lassulhat a leginkább. A város által megfogalmazott célok legkevésbé az egész városban jelentős a belvízveszély
és nem megfelelő a csapadékvíz elvezetés infrastruktúrájának javulását, valamint a középiskola vonzereje csökkenését befolyásolják; mindkét esetben a
problémák mérséklését tipikusan a város vezetése hatókörén kívül eső tényezők (pl. jelentős forrásigény, személyes kapcsolatok minősége, összetett gazdasági,
oktatás- és szociálpolitikai döntések sora ) is jelentős mértékben befolyásolják.
17. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és adottságok kapcsolatai
Városi szintű középtávú tematikus célok

Városi szintű adottságok

A termál és gyógy turizmus
hagyományi erősek és jók az
adottságok
A város vallás turisztikai
vonzerőkkel bír és országos
vásárok helyszíne
A város rendelkezik Ipari
Parkkal
A város járásközponti
státuszt kapott
A várost a megújított 31.sz
főút átszeli

T1. A város demográfiai
viszonyainak
T2 A város
stabilizálása a
lakosságának, a köz- és
természetes fogyás és a
magán és a civil szféra
migrációs eredetű
együttműködésének
népességvesztés
erősítése a városi
megállítása, a
közösség kohéziójának
leszakadó társadalmi
további erősítése
rétegek demográfiai
érdekében
folyamatainak
átalakítása

T3 A foglalkoztatottság
növelése mellett a helyi
gazdasági struktúra
átalakításának
megindítása

T4 A város turisztikai és
a kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat érintő
vonzerejének erősítése
a rekreációs funkció
komplex (több elemű)
fejlesztése

T5 Környezetileg
fenntartható, vonzó
lakókörnyezet
biztosítása – a
szegregált városrészek
leromlásának
megállítása

T6 Az intézményi és
közmű szolgáltatások
teljes körű és magas
színvonalú biztosítása,
járásközponti
szerepkör erősítése

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

0

1

3

3

2

2

11

0

2

3

2

1

3

11

0

0

3

1

1

2

7

0

1

1

0

1

3

6

0

0

3

3

1

2

9
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Városi szintű középtávú tematikus célok

Városi szintű adottságok

Erős a helyi közösség
összetartása és felélénkült a
közösségépítés
Vannak erős helyi
agrárvállalkozások
A kapcsolódások
összesített erőssége

T1. A város demográfiai
viszonyainak
T2 A város
stabilizálása a
lakosságának, a köz- és
természetes fogyás és a
magán és a civil szféra
migrációs eredetű
együttműködésének
népességvesztés
erősítése a városi
megállítása, a
közösség kohéziójának
leszakadó társadalmi
további erősítése
rétegek demográfiai
érdekében
folyamatainak
átalakítása

T3 A foglalkoztatottság
növelése mellett a helyi
gazdasági struktúra
átalakításának
megindítása

T4 A város turisztikai és
a kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat érintő
vonzerejének erősítése
a rekreációs funkció
komplex (több elemű)
fejlesztése

T5 Környezetileg
fenntartható, vonzó
lakókörnyezet
biztosítása – a
szegregált városrészek
leromlásának
megállítása

T6 Az intézményi és
közmű szolgáltatások
teljes körű és magas
színvonalú biztosítása,
járásközponti
szerepkör erősítése

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

2

3

1

0

1

2

9

1

0

3

0

0

0

4

3

7

17

9

7

14

57

Az értékelő táblázatból látható, hogy város két célkitűzés tekintetében közel azonos mértékben épít adottságaira; ezek közül A foglalkoztatottság növelése
mellett a helyi gazdasági struktúra átalakításának megindítása (T3) célkitűzés alapoz leginkább a meglévő legfontosabb települési erőforrásokra. A város
demográfiai viszonyainak stabilizálása … (T1) cél az adottságok csak kisebb részére építhet és mérsékelt hangsúllyal; Ez a tematikus cél a meglévő
adottságok szempontjából elsősorban városi horizontális és közvetett célnak tekinthető. Az adottságok és a célok viszonyában kiemelkedik, hogy a termál és
gyógy turizmus hagyományi erősek és jó adottságúak valamint, hogy egyéb turisztikai tényezők is jelen vannak. Ezek így a város legfontosabb adottságának
tekinthetők, amelyek további fejlesztése és minél szélesebb körű hasznosítása az egész város fejlődése szempontjából meghatározó.
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18. táblázat: A városrészi szintű területi célok és problémák kapcsolatai

Jászapáti városrészeiben a célokat részcélok egészítik ki – városrészenként 2 max. 3 részcélról beszélünk Jászapáti város esetében. A lakókörnyezet fejlesztése
minden városrészben cél, tehát specifikumként városrészi részcél szinten csak indokolt esetben jelenik meg.

Belváros

Városrészi szintű problémák
Parkolási nehézségek
Felújításra és hasznosításra váró
közösségi létesítmények
Leromlott állapotú lakó és közterületek a
városrész déli részén (szegregátumok)
Részben hasznosított, leromlott állapotú
műemléki épületek
A kapcsolódások összesített erőssége

V1 Városközpont: A városközponti funkciók további erősítése, a belvárosi építészeti és funkcionális jelleg erősítése, a
városközponthoz méltatlan lakókörnyezet átalakítása városközponti funkciók erősítése
V1.1 A városközponti
funkciók erősítése:

V1.2 A minőségi változások
megindítása a
városközpont
szegregátumaiban

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

2

1

3

3

2

5

1

3

4

2

1

3

8

7

15

V2 Kisjárás: A kellemes, élhető lakókörnyezetben a rekreációs valamint, a szolgáltató (vásári) funkció konfliktusmentes
összehangolása
Városrészi szintű problémák
Belvíz veszélyes területek

V2.2 A zöldfelületek bővítése
V2.1 A város országos hírű
a lakosság rekreációs
vásárhelyének fejlesztése lehetőségeinek biztosítása, a
közművek fejlesztése
0

2
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Alacsony hasznosítású zöldfelületek

1

3

4

Fejlesztendő országos vásárhelyszín

3

2

5

Csapadékvíz elvezető rendszer
hiányosságai

2

1

3

A kapcsolódások összesített erőssége

6

8

14

V3 Szögvég: Hagyományteremtés és örökségvédelem erősítése, valamint a határos gazdasági funkciók közlekedési
elérésének javítása
V3.1 Az állatvásár
helyszínének (egyben
búcsúk helyszíne) és a
temető műemléki
értékeinek fejlesztése

V3.2 A városrész
közintézményének
fejlesztése az egyházzal
együttműködésben

V3.3 Vasútállomás
környezetének rendezése a
vasútvonal
átjárhatóságának
biztosítása

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

Belvíz veszélyes területek - csapadékvíz
elvezető rendszer hiányosságai

3

0

2

5

Alacsony hasznosítású zöldfelületek

2

1

2

5

Fejlesztendő országos vásárhelyszín

3

0

0

3

A középiskola vonzereje csökken

0

3

0

3

A munkahelyi övezet nehézkes
megközelítése

0

0

3

3

A kapcsolódások összesített erőssége

8

4

7

19

Városrészi szintű problémák

V4 Alvég:Több elemű komplex, egymás vonzerejét erősítő rekreációs és turisztikai célterület kialakítása
Városrészi szintű problémák

V4.1 A Tölgyes Strand- és
Termálfürdő és a Kemping
fogadóképességének ezzel
vonzerejének erősítése

V4.2 A sport és rekreációs
jellegű szolgáltatások
fejlesztése
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Csökkenő forgalmú strandfürdő

3

1

4

Elhanyagolt állapotú sportlétesítmények

1

3

4

Alacsony hasznosítású zöldfelületek

2

2

4

Hasznosítatlan területek

2

2

4

A kapcsolódások összesített erőssége

8

8

16

V5 Tabán:A városrészben jelenleg zajló elöregedési, társadalmi lecsúszási folyamat megállítása, a városrész
dinamizálása
Városrészi szintű problémák

Részcélok nem kerültek meghatározásra.

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

Elöregedés és a lakókörnyezet romló
állapota
A kapcsolódások összesített erőssége

V6 Felvég: A város két legkedvezőtlenebb helyzetű, kiterjedt szegregátumának fokozatos átalakítása, a társadalmi
felzárkózás megindítása
V6.1 A városrész,
különösen a
szegregátumok társadalmi
felzárkóztatása, a helyiek
foglalkoztathatóságának
erősítése

V6.2 A szegregátumok
infrastrukturális
jellemzőinek javítása a
közművek teljes körű
használatba vétele

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

Mélyszegénység jelenléte

3

3

6

gyermekszegénység jelenléte

3

3

6

Leromlott, funkcióhiányos közterületek és

1

2

3

Városrészi szintű problémák
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zöldfelületek
A kapcsolódások összesített erőssége

7

8

15

V7 Külterület: Az Ipai Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése, valamint a hagyományos tanyasi (öko-) gazdálkodás
és életmód újjáélesztése
V7.1 Az Ipari park helyi
gazdaságélénkítő
szerepének erősítése

V7.2 Az ökológiai rendszerek
tudatos fejlesztése, az ökogazdálkodás
meghonosítása, piacszerzés

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

A város Ipari Parkja megtelt

3

0

3

A külterületi termőföldeken nagyüzemi
gazdálkodás folyik

0

3

3

A kapcsolódások összesített erőssége

3

3

6

Városrészi szintű problémák

A táblázat alapján elmondható, hogy a problémák és városrészi célok összefüggéseinek pontszámai (a kapcsolódások összesített erőssége) a Felvégen és az
Alvégen rendelkeznek a legmagasabb összesített pontértékkel (16 és 15 pont). Ez annak a jele, hogy a két városrészben épülnek hangsúlyos, karakteres
problémák megoldására a városrészi részcélok. Ez a Felvégen a szegregáció problémája, az Alvégen pedig a rekreációs és sport lehetőségek kihasználatlansága
és az infrastruktúra leromlott állapota. Az Alvéghez hasonló a Belváros pontértéke, ahol városközponti funkciók erősítése kellően tágan értelmezhető részcél
ahhoz, hogy a problémákra választ adjon.
A Szögvég magasabb pontszáma (19) annak köszönhető, hogy itt pontszerűbbek a problémák és a városrészre vonatkozóan három (és nem kettő) cél
fogalmazódott meg.
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19. táblázat: A városrészi szintű területi célok és adottságok kapcsolatai
Belváros

V1 Városközpont:A városközponti funkciók további erősítése, a belvárosi építészeti és funkcionális jelleg erősítése, a
városközponthoz méltatlan lakókörnyezet átalakítása
V1.1 A városközponti
funkciók erősítése:

V1.2 A minőségi változások
megindítása a
városközpont
szegregátumaiban

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

Megújított közterületek és forgalmi
rendszerek

3

1

4

Megújult közfeladatot ellátó intézmények

3

1

4

Műemlékek jelenléte

2

1

3

Fejlődő kerékpárút hálózat

2

1

3

A kapcsolódások összesített erőssége

10

4

14

Városrészi szintű adottságok

V2 Kisjárás: A kellemes, élhető lakókörnyezetben a rekreációs valamint, a szolgáltató (vásári) funkció konfliktusmentes
összehangolása
Városrészi szintű adottságok

V2.2 A zöldfelületek bővítése
V2.1 A város országos hírű
a lakosság rekreációs
vásárhelyének fejlesztése lehetőségeinek biztosítása, a
közművek fejlesztése

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

Vásárhelyszín

3

0

3

Nagy homokos tó

1

3

4

Kedvező státuszú lakóövezet

0

2

2

A kapcsolódások összesített erőssége

4

5

9

V3 Szögvég: Hagyományteremtés és örökségvédelem erősítése, valamint a határos gazdasági funkciók közlekedési
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elérésének javítása
V3.1 Az állatvásár
helyszínének (egyben
búcsúk helyszíne) és a
temető műemléki
értékeinek fejlesztése

V3.2 A városrész
közintézményének
fejlesztése az egyházzal
együttműködésben

V3.3 Vasútállomás
környezetének rendezése a
vasútvonal
átjárhatóságának
biztosítása

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

Közintézmények jelenléte

0

3

2

5

Védett értékek jelenléte

3

2

0

5

Vásárhelyszín

3

0

0

3

A kapcsolódások összesített erőssége

6

5

2

13

Városrészi szintű adottságok

V4 Alvég: Több elemű komplex, egymás vonzerejét erősítő rekreációs és turisztikai célterület kialakítása
Városrészi szintű adottságok

V4.1 A Tölgyes Strand- és
Termálfürdő és a Kemping
fogadóképességének ezzel
vonzerejének erősítése

V4.2 A sport és rekreációs
jellegű szolgáltatások
fejlesztése

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

Termál és strandfürdő jelenléte

3

1

4

Sportlétesítmények megléte

1

3

4

Potenciállal bíró zöldfelületek

2

2

4

Hasznosítatlan területek

2

2

4

A kapcsolódások összesített erőssége

8

8

16

V5 Tabán: A városrészben jelenleg zajló elöregedési, társadalmi lecsúszási folyamat megállítása, a városrész
dinamizálása
Városrészi szintű adottságok

Részcélok nem kerültek meghatározásra.
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összesített
erőssége
A kapcsolódások összesített erőssége

V6 Felvég: A város két legkedvezőtlenebb helyzetű, kiterjedt szegregátumának fokozatos átalakítása, a társadalmi
felzárkózás megindítása
V6.1 A városrész,
különösen a
szegregátumok társadalmi
felzárkóztatása, a helyiek
foglalkoztathatóságának
erősítése

V6.2 A szegregátumok
infrastrukturális
jellemzőinek javítása a
közművek teljes körű
használatba vétele

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

kihasználatlan munkaerő potenciál

3

3

6

elindult a társadalmi elzárkóztatás

3

3

6

A kapcsolódások összesített erőssége

6

6

12

Városrészi szintű adottságok

V7 Külterület: Az Ipai Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése, valamint a hagyományos tanyasi (öko-) gazdálkodás
és életmód újjáélesztése

Városrészi szintű adottságok

V7.1 Az Ipari park helyi
gazdaságélénkítő
szerepének erősítése

V7.2 Az ökológiai rendszerek
tudatos fejlesztése, az ökogazdálkodás
meghonosítása, piacszerzés

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

A város rendelkezik Ipari Parkkal

3

0

3

A város környékén értékes termőföld
található

0

3

3

A kapcsolódások összesített erőssége

3

3

6
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A 19. táblázat tehát a városrészi adottságok és városi célok ill részcélok viszonyát vizsgálja.
A legmagasabb kapcsolati pontszámmal ebben az esetben is az Alvég városrész rendelkezik (16
pont). Ez azt jelenti, hogy az Alvég adottságai támasztják leginkábba alá a városrész
részcéljainak megvalósíthatóságát (fürdőfejlesztés stb.). A kapcsolat az adottságok és a
részcélok között hasonlóan erős a Városközpont és a Szögvég esetében.
Fontos megjegyezni, hogy a nevezett három városrész mindegyikében található egy –egy városi
szintű akcióterület. Ez a tény megerősíti a városrészi részcélok és a város legfontosabb tervezett
fejlesztési célterületi közötti összefüggéseket is.
6.2.2 A célok logikai összefüggései

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott városi és városrészi célok között azonosítható
összefüggéseket mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes
területi/városrészi célok teljesülése milyen mértékben segítik elő a települési léptékű célok
megvalósulását. A tematikus és területi célok közötti összefüggések erősségét egy 0-3 skálán
azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelöli.
A táblázat alapján a következő főbb megállapításokat tehetjük (fontos, hogy a részcélok száma
befolyásolja a pontszámokat, de mivel városrészenként többnyire csak két részcél van, a
mérlegelésnek megfelel a struktúra).
A Városközpontban meghatározott fejlesztési célok összességében jelentősebben járulnak
hozzá a város fejlődéséhez, hasonló jelentőségűek városi szinten az Alvég városrész céljai.
T6 A város központi, szolgáltató szerepkörének erősítése tematikus cél teljesüléséhez a
Városközpont városrészi célok járulnak hozzá dominánsan, az egyéb városrészek esetében
kitűzött célok a szolgáltató szerepkör esetében csak marginálisan jelennek meg. Ugyanakkor
ezt árnyalja, hogy a T6 cél megfogalmazásában benne van a közművekkel való ellátottság
javítása is, ami minden városrészben fontos cél.
A T3 gazdaságfejlesztési témájú tematikus cél elérése esetében az Külterületre
meghatározott területi célok hozzájárulása kismértékben meghaladja a Városközponti
területek esetében megfogalmazott célok hozzájárulását. Ennek oka, hogy az Ipari Park a
Külterületen található, illetve hogy a Városközpontban a szegregációs probléma
megoldásának szükségessége a gazdaságfejlesztésnél markánsabban jelenik meg.
A további tematikus célok eléréséhez a különböző városrészek megközelítőleg azonos
erősséggel járulnak hozzá, - kivétel ez alól a T4 cél, ami gyógyturisztika fejlesztését célozza,
és amely az Alvég városrészre összpontosul.
Mindent tekintetbe véve a tematikus célok kitűzése a központi szerepkör erősítését magába
foglaló cél kivételével biztosítja a város kiegyensúlyozott területi fejlődését.
A 20. táblázat Kapcsolódások erőssége mindösszesen összesítő sora szerint a városrészi
célok a települési szintű tematikus célok közül leginkább az intézményi, közszolgáltatási (T6)
és a közterületi szegregáció csökkentési (T5) témájú tematikus célt támogatják, azonban ettől
kevéssel marad csak el a gazdaságfejlesztési témájú tematikus cél (T3).
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20. táblázat: A települési célok logikai összefüggései
Városrészi célok

Városi szintű adottságok

Városi szintű középtávú tematikus célok
T1. A város demográfiai
viszonyainak
T2 A város
stabilizálása a
lakosságának, a köz- és
természetes fogyás és a
magán és a civil szféra
migrációs eredetű
együttműködésének
népességvesztés
erősítése a városi
megállítása, a
közösség kohéziójának
leszakadó társadalmi
további erősítése
rétegek demográfiai
érdekében
folyamatainak
átalakítása

T3 A foglalkoztatottság
növelése mellett a helyi
gazdasági struktúra
átalakításának
megindítása

T4 A város turisztikai és
a kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat érintő
vonzerejének erősítése
a rekreációs funkció
komplex (több elemű)
fejlesztése

T5 Környezetileg
fenntartható, vonzó
lakókörnyezet
biztosítása – a
szegregált városrészek
leromlásának
megállítása

T6 Az intézményi és
közmű szolgáltatások
teljes körű és magas
színvonalú biztosítása

A
kapcsolódáso
k összesített
erőssége

V1 Városközpont: Cél: A városközponti funkciók további erősítése, a belvárosi építészeti és funkcionális jelleg erősítése, a városközponthoz méltatlan
lakókörnyezet átalakítása
V1.1 A városközponti
funkciók erősítése
V1.2 A minőségi
változások megindítása a
városközpont
szegregátumaiban
A kapcsolódások
összesített erőssége

1

2

3

1

3

3

14

3

2

1

1

2

2

11

4

4

4

2

5

5

26

V2 Kisjárás: Cél: A kellemes, élhető lakókörnyezetben a rekreációs valamint, a szolgáltató (vásári) funkció konfliktusmentes összehangolása
V2.1 A város országos hírű
vásárhelyének fejlesztése
V2.2 A zöldfelületek
bővítése a lakosság
rekreációs lehetőségeinek
biztosítása, a közművek
fejlesztése

1

1

3

0

2

3

10

0

1

1

0

3

3

8

ITS Konzorcium

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA

132

Városrészi célok

Városi szintű adottságok

A kapcsolódások
összesített erőssége

Városi szintű középtávú tematikus célok
T1. A város demográfiai
viszonyainak
T2 A város
stabilizálása a
lakosságának, a köz- és
természetes fogyás és a
magán és a civil szféra
migrációs eredetű
együttműködésének
népességvesztés
erősítése a városi
megállítása, a
közösség kohéziójának
leszakadó társadalmi
további erősítése
rétegek demográfiai
érdekében
folyamatainak
átalakítása

1

2

T3 A foglalkoztatottság
növelése mellett a helyi
gazdasági struktúra
átalakításának
megindítása

T4 A város turisztikai és
a kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat érintő
vonzerejének erősítése
a rekreációs funkció
komplex (több elemű)
fejlesztése

T5 Környezetileg
fenntartható, vonzó
lakókörnyezet
biztosítása – a
szegregált városrészek
leromlásának
megállítása

T6 Az intézményi és
közmű szolgáltatások
teljes körű és magas
színvonalú biztosítása

A
kapcsolódáso
k összesített
erőssége

4

0

5

6

18

V3 Szögvég: Cél: Hagyományteremtés és örökségvédelem erősítése, valamint a határos gazdasági funkciók közlekedési elérésének javítása
V3.1 Az állatvásár
helyszínének (egyben
búcsúk helyszíne) és a
temető műemléki
értékeinek fejlesztése
V3.2 A városrész
közintézményének
fejlesztése az egyházzal
együttműködésben
V3.3 Vasútállomás
környezetének rendezése
a vasútvonal
átjárhatóságának
biztosítása
A kapcsolódások
összesített erőssége

0

3

3

0

2

2

10

0

1

1

0

0

3

5

1

0

1

0

2

2

5

1

4

5

0

4

7

20

V4 Alvég: Cél: Több elemű komplex, egymás vonzerejét erősítő rekreációs és turisztikai célterület kialakítása
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Városrészi célok

Városi szintű adottságok

V4.1 A Tölgyes Strand- és
Termálfürdő és a Kemping
fogadóképességének ezzel
vonzerejének erősítése
V4.2 A sport és rekreációs
jellegű szolgáltatások
fejlesztése
A kapcsolódások
összesített erőssége

Városi szintű középtávú tematikus célok
T1. A város demográfiai
viszonyainak
T2 A város
stabilizálása a
lakosságának, a köz- és
természetes fogyás és a
magán és a civil szféra
migrációs eredetű
együttműködésének
népességvesztés
erősítése a városi
megállítása, a
közösség kohéziójának
leszakadó társadalmi
további erősítése
rétegek demográfiai
érdekében
folyamatainak
átalakítása

T3 A foglalkoztatottság
növelése mellett a helyi
gazdasági struktúra
átalakításának
megindítása

T4 A város turisztikai és
a kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat érintő
vonzerejének erősítése
a rekreációs funkció
komplex (több elemű)
fejlesztése

T5 Környezetileg
fenntartható, vonzó
lakókörnyezet
biztosítása – a
szegregált városrészek
leromlásának
megállítása

T6 Az intézményi és
közmű szolgáltatások
teljes körű és magas
színvonalú biztosítása

A
kapcsolódáso
k összesített
erőssége

0

1

3

3

2

2

11

1

1

1

3

2

3

11

1

2

4

6

4

5

22

V5 Tabán: Cél: A városrészben jelenleg zajló elöregedési, társadalmi lecsúszási folyamat megállítása, a városrész dinamizálása
A városrészben jelenleg
zajló elöregedési, társadalmi
lecsúszási folyamat
megállítása, a városrész
dinamizálása
A kapcsolódások
összesített erőssége

0

1

1

1

3

1

7

0

1

1

1

3

1

7
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6 Felvég: Cél: A város két legkedvezőtlenebb helyzetű, kiterjedt szegregátumának fokozatos átalakítása, a társadalmi felzárkózás megindítása
V6.1 A városrész,
különösen a
szegregátumok társadalmi
felzárkóztatása, a helyiek
foglalkoztathatóságának
erősítése
V6.2 A szegregátumok
infrastrukturális
jellemzőinek javítása a
közművek teljes körű
használatba vétele
A kapcsolódások
összesített erőssége

3

3

1

0

1

1

9

2

1

1

0

3

1

8

5

4

2

0

4

2

17

V7 Külterület: Cél: Az Ipai Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése, valamint a hagyományos tanyasi (öko-) gazdálkodás és életmód újjáélesztése
V7.1 Az Ipari park helyi
gazdaságélénkítő
szerepének erősítése
V7.2 Az ökológiai
rendszerek tudatos
fejlesztése, az ökogazdálkodás
meghonosítása,
piacszerzés
A kapcsolódások
összesített erőssége
Kapcsolódások erőssége
mindösszesen

1

0

3

0

1

2

7

1

0

3

0

1

1

6

2

0

6

0

2

3

13

14

17

26

9

27

29

123
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6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az
önkormányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők
jelentős része az önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként
jelentkezik. A legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd
részletesen a 7. „A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben. A megvalósítást
befolyásoló legfontosabb tényezők:
Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél
támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és központi
kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására
koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során
megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik
ki. A partnerségi kérdéseket a 8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” című fejezet
fejti ki.
Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív
feladatok számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív
munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka
annak, hogy a szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő tartalommal
megszülessenek, és a döntések alapján az operatív végrehajtó szervezet világos
hatáskörökkel dolgozzon a megvalósításon. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a
8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” tárgyalja.
Nyomonkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez
történő alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia elfogadása után is
lehetséges rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez
monitoring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a
megvalósulás nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő
intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling témakörét a 8.5 „Monitoring rendszer
kialakítása” című fejezet tartalmazza.
Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügy
iforrások megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során
ezek elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső
anyagi lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának
körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 4.5 „A fejlesztések ütemezés”, valamint
a 4.6 „A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” című fejezet tartalmazza.
6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek
egymásra gyakorolt hatása

A stratégiai célok megvalósulásához a program cca. 55 beavatkozással tervez az antiszegregációs tevékenységek nélkül. A számítást nehezíti, hogy az egyes hálózatos projektek
nem bonthatók minden esetben projektként definiálható áltevékenységekre, illetve az ún. „soft”
projektek esetében (9. hálózatos projekt) inkább tevékenységtípusokról beszélhetünk, hiszen
nem látható az elkövetkező 5 évben milyen konkrét programok valósulnak meg.
A projekt definíciónak (adott tevékenység v. tevékenységcsoport), adott idő alatt, adott
költségvetéssel valósul meg) nehezebben megfeleltethető beavatkozások ellenére láthatók azok
a fejlesztések és konkrét beavatkozások, amelyek megvalósításának területi dimenziója és
hatása, más projektekkel való kapcsolata, megvalósulásának következménye felmérhető –
logikai összefüggései levezethetők, követhetők.
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A stratégia több olyan fejlesztést tartalmaz, amelynek megvalósulása közvetlen feltételét jelenti
egy másik (vagy több) tervezett projekt végrehajtásának, megvalósulásának. Ezek a
beavatkozások többnyire egyben kulcsprojektek is. Jászapáti esetében két ilyen projekt van: az
egyik a Tölgyes Strand- és Termálfürdő, Kemping fejlesztése, a másik pedig az Ipari Park
bővítése és infrastrukturális fejlesztése. Mindkét kulcsprojekt a város gazdaságának
fejlődését, a foglalkoztatás növekedését és a térségi szerepkörök megerősítését célozza, de
közvetlen függőség és kapcsolat nem látható köztük. A kulcsprojektek megvalósulása elsősorban
csak az adott városrészben, a projekt közvetlen környezetében indukál vagy feltételez további
fejlesztéseket, közvetlen projekt szintű hatásuk nem terjed át más városrészekre. Ugyanakkor
mindkét projekt feltételezi a Városközpont piaci, üzleti szolgáltatásainak erősödését. A Tölgyes
Strand- és Termálfürdő, Kemping fejlesztése és az egyéb városi vonzerők fejlesztése (pl.
egyházi turizmus, vásárok) kölcsönösen pozitív hatást gyakorolhatnak egymásra a látogatottság
tekintetében.
A projekteknek a területi és tematikus vonatkozásban vannak/lehetnek erős logikai
kapcsolataik.
A területi vonatkozások leginkább az akcióterületi projektek esetében erősek. A stratégiában
megvalósításra javasolt akcióterületi projektek úgy kerültek összeállításra, hogy egyik sincs cél
és valós térbeli vagy tematikus kapcsolatok nélkül más megvalósult vagy tervezett
fejlesztésekkel. Valójában egy-egy akcióterület összes projektje egyben tudna maximált
fejlesztési hatást elérni, aminek megvalósulása források híján szinte lehetelne. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy egy-egy akcióterületi projekt önmagában teljesen hatás nélküli. Jászapáti
akcióterületeinek projektjei egymást kiegészítő fejlesztések, de egymástól függetlenül is
megvalósíthatóak.
Az Alvégen található akcióterület fő beavatkozása a Tölgyes Strand- és Termálfürdő, Kemping
fejlesztése, ami végül teljes körű rekonstrukciót és funkcionális bővítést is eredményez. A projekt
önmagában is egy jelentős beavatkozás, de működését támogatja, ha további rekreációs célú
fejlesztések valósulnak meg a környezetében. Szoros tehát a területi és egyben tematikus
kapcsolat a fürdő és a sportinfrastruktúra, valamint a fürdő és a Panna tó körüli rekreációs
zöldfelület fejlesztése között. A projektek egymást kiegészítve együttesen alkotnak egy kiterjedt
gyógyászati, rekreációs, sport övezetet Jászapátiban.
Hasonló a projektek területi és tematikus függősége a Kisjárás és Szögvég városrészeket is
érintő második akcióterületen. Az országos vásár helyszíne minden alkalommal jelentős
tömegeket mozgat és a helyszínen rendezvényeket is tart a város – indokolt és mindkét
használati módot támogatja mind a területek (Vásártér és az Állatvásár helyszíne) rendezése,
zöldfelületek növelése, mind pedig a szociális létesítmények építése. A terület további fejlesztései
indokolják a temető fokozottabb védelmét és a benne lévő örökség rekonstrukcióját – számítva
az egyházi rendezvények (búcsúk) látogatói körére.
A Városközpont akcióterületi fejlesztései esetében nem látható karakteres húzó projekt – a
beruházás várható nagyságrendjét tekintve a Pájer Antal Művelődési Ház felújítása és közvetlen
környezetének rendezése annak tűnik, de a fejlesztés közvetlen kapcsolata más projektekkel
csekély. A többi fejlesztés kisebb volumenű, kiegészítő jellegű és a projektek összefüggései nem
jellemzőek – a Városközpont magjában a legfontosabb épületek és közterületek megújítása
megtörtént a 2007-2013-as időszakban. A városrész legjelentősebb beavatkozása a belvárosi
szegregátumok helyzetének javítása volna. Ennek közvetlen kihatása van minden egyéb
fejlesztésre a városban, mert érinti a város megítélését és népességmegtartó képességet.
A hálózatos projektek esetében a tematikus kapcsolatok jóval erősebbek, mint a területi
kapcsolatok. Jászapáti kerékpárutjainak fejlesztése kevéssé a turizmust, mint inkább
hivatásforgalmi célokat szolgál, ezért elsősorban a városból kivezető, munkahelyi övezetekbe,
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vagy foglalkoztatókhoz vezető főbb utakhoz köthetők. A kerékpárút fejlesztések tehát főként
gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolhatók (pl. Ipari Park), azokat támogató projektek mivel a
munkaerő mobilitását segítik elő.
Az alapinfrastruktúrák (csapadékvízrendszer, szennyvízelvezető rendszer stb.) hiányzó elemei
kiépítésének fontossága nem kérdőjeleződik meg attól, hogy közvetlen kapcsolata más
projektekkel esetleg nem mutatható ki.
A projektek egymással való kapcsolatainak tárgyalásakor említést kell tenni az ún. „soft”
projektekről is. A stratégia „soft” projektjei gyakorlatilag tartalmat adnak az egyes infrastrukturális
beavatkozásokhoz, tehát amikor szervezetfejlesztésről, vagy átgondolt programszervezésről,
marketingről, azaz tartalomfejlesztésről beszélünk a beruházások fenntarthatósági
feltételrendszerét tárgyaljuk.
Összességében elmondható hogy a projektek között fennálló kapcsolatok, direkt és indirekt
függőségek felismerése és használata (kihasználása) a tervezésben kulcsfontosságú. Ezeknek a
viszonyoknak a tisztán látása segít abban, hogy a szűkös forráskeretek mellett az önkormányzat
felelősen tudjon választani, mely projektjét kívánja megvalósítani a rendelkezésre álló
támogatásokból vagy saját forrásból.
A választás és priorizálás egyik alapja stratégiai szinten tehát – egy-egy adott helyzetben pl.
támogatási felhívásra reagálva – a stratégiában rögzített fejlesztési lehetőségek konkrét
fejlesztési kapcsolatainak, hatásainak és következményeinek gondos mérlegelése.

7 A stratégia megvalósíthatóságának főbb
kockázatai
A 2013-ban lezárult fejlesztési időszaktól eltérően a 2014-2020-as időszakban számos olyan új
városfejlesztést érintő szakpolitikai tényező jelent meg, melyek a városok fejlesztési
programjainak megvalósítását egyértelműen befolyásolják. Az indikátorok határozottabb számon
kérhetősége, a forrásfelhasználás tematikus koncentrációja egyértelműen a kockázatelemzés és
kockázatkezelés jelentőségét növelik. A következő fejezetben fel kívánjuk mérni az alábbi
tényezőkből fakadó, az eddig beazonosított, illetve a jövőben projektgenerálás keretében
beazonosítani tervezett projektek megvalósítását, továbbá a jelen városfejlesztési stratégia és az
ebben rögzített indikátorok teljesülését veszélyeztető kockázatokat.
A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma
specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk
meg az egyes kockázati elemek kezelésére. Az egyes kockázatok esetében vizsgáljuk, hogy
milyen valószínűséggel és hatással bír a megvalósítás szakaszára.
A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve a hazai települések, így
Jászapáti Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megvalósítása kapcsán az alábbi
kockázati faktorokat azonosíthatjuk be:
jogi-intézményi kockázatok:
belső: a jelzett kockázatok tekintetében a stratégiai program megvalósításra kijelölt
intézményi háttér megléte, a hatáskörök megfelelő szétosztása, továbbá a humán kapacitás
minősége jelenthetnek kockázatot.
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külső: Jogi-közbeszerzési kockázat a törvényi, jogszabályi környezet változásaihoz
kötődhet, illetve az adott programok kapcsán a közbeszerzési eljárás elhúzódásához,
mindezek figyelembe vétele kiemelt fontosságú feladat.
pénzügyi-gazdasági:
belső: saját forrás előteremtésének kérdései, illetve az adott fejlesztési elem fenntartáshoz
kapcsolódó kockázatok
külső: az elégtelen finanszírozásból, a bizonytalan makrogazdasági tényezőkből adódó
kockázati elemek, az egyes támogatási konstrukciók specifikus jellemzői és az igények
disszonanciája.
társadalmi kockázatok:
belső: fontos tényező a stratégia megvalósíthatósága szempontjából a megfelelő
együttműködő partnerek kiválasztása, a kapcsolatokat szabályozó szerződések pontos
megfogalmazása, valamint a lakosság megfelelő bevonása a tervezési, programozási
folyamatba. Jelentős kockázatokat rejt a lakosság nem megfelelő szintű tájékoztatása az
adott programok tervezéséről, illetve megvalósításáról, a szükséges kommunikáció
elmaradása a társadalmi támogatottságot veszélyeztetheti.
műszaki kockázatok:
belső: projektet szinten értelmezhető, de összeadódva program megvalósítást is
veszélyeztet különösen a kulcsprojektek kapcsán összetett problémahalmaza a tervezés,
kivitelezés és fenntartás során felmerülő kockázatokat jelenti.
5. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai

Sorszám

Kockázat megnevezése

Valószínűs
ég
(magas;
közepes;
alacsony)

Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

Kockázatkezelés módja

Projekt szintű kockázatok – belső

1

2

Projekthez szükséges saját
forrás
előteremtésének
kockázata
A
tervezett
projektek
megvalósítási költsége jóval
meghaladja a tervezett
mértéket

magas

jelentős

közepes

közepes

3

Kommunikációs nehézségek
fellépése
a
projekt
megvalósításában résztvevő
szereplők között

közepes

jelentős

4

A
megvalósításhoz
szükséges
szakemberek
hiánya

alacsony

közepes

5

Előre nem látható műszaki
problémák

közepes

jelentős

6

Nem megfelelő műszaki
tervek vagy kivitelezés

alacsony

közepes
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Alternatív
felkutatása

forráslehetőségek

Részletes
projekttervek,
átgondolt
műszaki
tervek,
költségvetések készítése
Tartalékkeret meghatározása
Pontosan meg kell határozni az
adott
részterületek
feladatrendszerét,
felelősségi
rendszerét, a pontos és világos
eljárás rendet
Az Önkormányzat feladata, hogy
megfelelő szakmai hátteret
biztosítson
Részletes
tanulmánytervek
készítése,
alapos
helyzetfelmérés
A tervezők és kivitelezők
kiválasztása
során
kiemelt
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Kockázat megnevezése

Többletmunka felmerülése

Valószínűs
ég
(magas;
közepes;
alacsony)

közepes

Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

közepes

Kockázatkezelés módja

figyelem fordítása a szakmai
alkalmasság,
megfelelő
referenciák meglétére
Esetleges
többletmunkára
felkészülés már az előkészítés
során

Projekt szintű kockázatok – külső

Az
jogszabályi
változások
folyamatos figyelemmel kísérése
Rugalmas, gyors reagálás a
megváltozó
jogszabályi
körülményekhez
Az eljárásrend szigorú betartása
minden érintett részéről
A közbeszerzési dokumentumok
megfelelő
szakmai
előkészítettségének biztosítása
A
hatsági
dokumentumok
ügyintézési
időkereteinek
figyelembe vétele
Esetleges késésre, csúszásra
előre felkészülés már az
előkészítés során

8

A
projekt
tartalmát
befolyásoló
jogszabályi
környezet
kedvezőtlen
irányba történő változása

közepes

jelentős

9

Közbeszerzési eljárásokból
adódó kockázatok (időbeli
elhúzódások)

magas

közepes

10

Hatósági
dokumentumok
hiánya, késése

közepes

közepes

alacsony

jelentős

A forrás lehívás késedelmére
való felkészülés

közepes

jelentős

Megfelelő ütemezés kialakítása a
projektek
megvalósításában,
tartalékprojektek
kijelölése,
folyamatos
projektgenerálási,
projekt fejlesztési feladatok
ellátása

magas

jelentős

Folyamatos
monitoring
tevékenység
kialakítása,
tartalékprojektek kijelölése

közepes

közepes

közepes

jelentős

közepes

közepes

Hazai illetve Európai Uniós
fejlesztési
források
elmaradása
Stratégiai szintű kockázatok – belső
11

12

13

14

Egymásra épülő projektek
esetében a kulcsprojekt
meghiúsul
A projektek, illetve a
Stratégia által kitűzött célok,
indikátorok nem vagy csak
részben teljesülnek
A fejlesztési programokhoz
szükséges
befektetők,
partnerek hiánya

15

Társadalmi
kockázatai:
ellenállás,
közvélemény

szempontok
lakossági
negatív

16

A lakosság érdektelenné
válik a település közös
jövőképének, fejlesztéseinek
meghatározását
és
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Megfelelő
marketing
és
promóciós tevékenységek, a
befektetési lehetőségek kapcsán
Magas
szintű
partnerség
biztosítása
Folyamatos kommunikáció a
lakossággal,
helyi
fórumok
szervezése
A település a helyi identitás
kialakítására és fenntartására,
valamint
a
külső
imázs
meghatározására nagy hangsúlyt
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Valószínűs
ég
(magas;
közepes;
alacsony)

Kockázat megnevezése

Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

megvalósítását illetően

Kockázatkezelés módja

fektet,
elsősorban
tevékenységek keretében

soft

Stratégia szintű kockázatok – külső
17

18

19

Magyarország
gazdasága
lemarad a környezetétől,
mely a városra is általánosan
negatívan hat

alacsony

A városok versenyében való
lemaradás
okozta
munkahelyteremtés
elmaradása, munkahelyek
megszűnése,
a
munkanélküliség
emelkedése
A fejlesztések során a
természeti környezet sérül,
melynek
mértéke
a
tolerálható
szintnél
magasabb és a természet
ezt nem képes helyreállítani

magas

közepes

jelentős

A város fejlődéséhez nem
csupán a külső tényezőkre kell
építeni, hanem saját erősségeit,
adottságait
is
igyekszik
kihasználni

jelentős

Ahhoz, hogy a település a
városok
versenyében
a
legjobbak között kerüljön ki,
városmarketing stratégiát alakít
ki, valamint a gazdasági
szereplőit partnerként kezeli

jelentős

A beruházások során az
engedélyek kiadása és az
ellenőrzések során a környezeti
szempontok kiemelt figyelmet
kapnak

Forrás: saját szerkesztés

13.ábra Jászapáti kockázati mátrixa
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Az ITS vonatkozásában a kockázatok két szintjét különböztetjük meg, amelyek összefüggnek
egymással. Az első szint a projekt szint, majd azok aggreált szintje, a stratégiai szint. Mindkét
szinten előállnak külső és belső eredetű kockázatok még egy-egy tématerületen is.
Jászapátiban a felsorolt kockázattípusok az ábrán látható mátrix tanúsága szerint többnyire
közepes valószínűségűek, de jellemzően hatásuk mértéke az erős kategória felé tart.
Kritikus kockázatot jelent Jászapáti ITS-e és annak projektjei megvalósulására a támogatásból
megvalósuló projektekhez esetlegesen szükséges saját forrás előteremtésének kockázata és a
váratlan plusz költségeket jelentő bármilyen kockázat. A stratégia szintjén Jászapáti kritikus külső
eredetű kockázata a városok versenyében való lemaradás és a munkahelyteremtés elmaradása.
A projekt szintű külső tényezők fejlesztések sikerére gyakorolt hatása jelentős– ilyen esetben
maga város és a projekt menedzsment szervezet keveset tehet pl. közbeszerzések, hatósági
iratok beszerzése a következmények kivédésében. Ezek bekövetkezése közepes valószínűségű,
de hatásuk jelentős, akár a támogatási szerződés meghosszabbításához is vezethet.
Jellemzően magas kockázatúak a stratégiai szintű belső kockázatok, mint a befektetők és
partnerek hiánya, a lakosság érdektelensége vagy ellenállása. Utóbbi kritikussá is tud válni
bizonyos társadalmilag érzékeny témákban.
A város által kontrollálható tényezők pl. belső kommunikációs probléma vagy szakemberhiány
általában alacsonyabb valószínűségűek, de hatásuk jelentőssé válhat. A belső kommunikáció
blokkolása pl. egy-egy projekt végét is jelentheti.
Jászapáti ITS-e két jelentősebb befektetést igénylő, több lépésből álló beruházást tartalmaz. Az
összetett projektek jellemzően nagy kockázattal járnak: az egyik lépés nélkül nem valósul meg a
következő. Érdemes tehát ezeket a projekteket úgy ütemezni, hogy a mindenkori ráépülő
projektfázis nélkül is használható és értéktermelő maradjon az adott beruházás. Különösen
kritikus ebből a szempontból a Termál- és Strandfürdő fejlesztése. Kevéssé jelentős a lépések
összefüggésének hatása a működésre az Ipari Park esetében, mert a területi bővítés nem, vagy
csak alig befolyásolja a már meglévő vállalkozások működését.
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8 A megvalósítás eszközei és nyomon
követése
8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem
beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek
Ez a fejezet azon, önkormányzat által végzett nem beruházási jellegű tevékenységeket foglalja
össze, amelyek segítik, támogatják a fejlesztési célok elérését.
A nem fejlesztési jellegű önkormányzati tevékenységek körébe tartoznak a tervalku
(településrendezési szerződés), a városmarketing, a nem pénzügyi ösztönző rendszerek,
valamint az adókedvezmények (magántőke mobilizálása érdekében). Jászapáti Városi
Önkormányzat az eddigiekben nem alakított ki stratégiai mélységű tervet a városfejlesztés
tevékenységében alkalmazandó módszerekről. Minden egyes beavatkozást megelőzően meg
kívánja vizsgálni, hogy az egyedi szituációban mely módszer alkalmazása a legkívánatosabb.
A város preferálja (egyedi esetekben megfontolja) a tervalku jellegű beavatkozásokat és
mindemellett a városmarketing, és a nem pénzügyi ösztönző rendszerek eszközeit kívánja
alkalmazni az IVS végrehajtásának elősegítésére.
8.1.1 Vagyongazdálkodás

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012.(IX.20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szól. A rendelet mellékletben
tartalmazza a forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és az önkormányzat üzleti
vagyonába tartozó vagyonelemeket. A rendelet az általános vagyongazdálkodási irányelveket
fekteti le. Mivel Jászapát város nem rendelkezik Vagyongazdálkodási Koncepcióval, ennek
tartalmát nem tudja az ITS figyelembe venni. A Koncepció meghatározza a vagyonmegőrzés, a
vagyonhasznosítás, és a vagyongyarapítás feladatait. A forgalomképes vagyon hasznosításánál
különösen fontos az ITS projekteket felvázoló, azokat egységes szerkezetbe foglaló, a város
fejlődésének egészébe ágyazó vagyonhasznosítási koncepció kidolgozása is.
8.1.2 Településrendezési szerződés (tervalku)

A tervalku a gyakorlatban már rég kialakult, de a jogilag nem szabályozott helyzet rendezésére
megfelelő jogi keretet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (Étv.) módosítása során megalkotott településrendezési szerződés intézménye biztosít.
Az jogintézmény alapján az ingatlanfejlesztők és az önkormányzatok szabályozott formában
állapodhatnak meg a településrendezési szabályokban rögzített célok megvalósításáról. A
településrendezési szerződés alapját az ingatlanfejlesztő által a tervezett beruházásról készített
tanulmányterv képezi. Ennek elfogadását követően az ingatlanfejlesztő és az önkormányzat
megállapodhatnak abban, hogy az ingatlanfejlesztő a településrendezési célok megvalósításához
szükséges előfeltételeket saját költségére biztosítja, így például rendezi vagy megváltoztatja a
telekviszonyokat, szükség esetén a talajt megtisztítja, valamint egy egyeztetett program
keretében finanszírozza a településrendezési tervek, illetve a helyi építési szabályzat
kidolgozását. A településrendezési szerződésben az ingatlanfejlesztő vállalhatja a beruházáshoz
kapcsolódó, az egyébként az önkormányzatot terhelő költségek megtérítését.10
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Jászapáti Városi Önkormányzat az elmúlt években alkalmanként élt a településendezési
szerződés adta lehetőségekkel.
Jászapáti kisvárosi léte miatt településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatára, ill. új terv
készítésére költségvetési korlátok miatt a jogszabályban előírt határidőn belül is alig tud eleget
tenni, ill. önkormányzati döntések sem indokolják a rendszeres felülvizsgálatot, ill. módosítást,
ezért többnyire a célmegvalósító finanszírozza a módosításokat.
Az elmúlt 10 évben a városban két kisebb részterületet érintő módosításra került sor, melyet
kisebb gazdasági társaság, ill. magánszemély kezdeményezett.
2013-ban a város keleti külterületi részén – Jásziványi út mellett – mezőgazdasági
általános területből tanyai idegenforgalmi övezetet alakított ki az önkormányzat.
Jelenleg egy településrendezési szerződés van érvényben, ill. a településrendezési
eszközök módosításának végső szakmai véleményezési eljárása folyik. Célmegvalósító
az agráriumban gazdálkodó kisebb szövetkezet külterületen – a város északi részén mezőgazdasági üzemi gazdasági területét majorságát bővíti, nem meghatározó
területen (1/4 ha) a jelenlegi övezeti szabályozástól kis mértékben eltérő
paraméterekkel.
A Jászapáti Városi Önkormányzat nyitott az eszköz alkalmazására a továbbiakban is a város
fejlődésének érdekében.
8.1.3 Városmarketing

Annak ellenére, hogy Jászapáti turisztikai és gazdasági adottságai indokolták volna a város nem
végzett koncepcióra ill. programra alapozott városmarketing tevékenységet az elmúlt években.
A városban nem készültek el a vonatkozó alapdokumentumok, de az aktív marketinget igazoló
létesítmények (Tölgyes Termál- és Strandfürdő, Ipari Park) magukban sem végeztek intenzív
promóciós tevékenységet.
A városban van Tourinform Iroda, ami a Városi Könyvtár és Művelődési Központ (VKMK)
szervezeti keretében működik meglehetősen visszafogott hatékonysággal. (2015-ben a Magyar
Turizmus Zrt értékelése alapján 27%-os értékelést kapott a helyi iroda.) Az Iroda korábban a
Damjanich utca 8-ban volt – régi művelődési ház -, majd átköltöztetésre került a Művészetek
Házába (Damjanich utca 4). A humán erőforrás kérdése kritikus volt az utóbbi években, mert
gyakran váltották egymást az iroda működtetését ellátó munkatársak, ez a probléma megoldódni
látszik 2015-től.
Az elmúlt évtizedben készült ugyan Jászapátiról reprezentatív kiadvány, de nagyon kis
példányszámban. Gyakorlatilag jelenleg nincs olyan promóciós anyag, ami a városmarketinget
segítené és a Tourinform Irodában rendelkezésre állna. A város honlapja tartalmaz a városról
információkat és az Ipari Parknak is itt van egy hirdetési felülete (önálló honlap nincs). A Tölgyes
Termál- és Strandfürdőnek van önálló honlapja, ami viszont fejlesztést igényel.
Fontos, hogy Jászapáti felismerte a városmarketingben rejlő városfejlesztési hatású
lehetőségéket és a 2014-2020-as időszakban jóval nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a turisztikai
és gazdasági vonatkozású marketing tevékenységre.
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8.1.4 A nem pénzügyi ösztönző rendszerek

A nem pénzügyi ösztönző rendszerek olyan, az IVS megvalósítását segítő elemeket jelentenek,
amelyek a városi lakosság polgári öntudatára, tenni akarására, büszkeségére alapoznak, pl.
lokálpatrióta díjak, nem pénzbeni juttatások, illetve egyéb, helyi közösségi tevékenységeket
motiváló események, pl. versenyek.
1. Jászapáti csatlakozott az országos Legszebb konyhakertek elnevezésű mozgalomhoz,
ami 2012-ben indult Karcag városából. A mozgalomhoz önkormányzatok és civil
szerveztek csatlakozhatnak. A program célja, a lakosság ösztönzése arra, hogy saját
rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt
termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget és
gyümölcsöt. Nevezni több kategóriában is lehet: balkon, mini, normál, zártkert 1.
(zöldség), zártkert 2. (gyümölcs) és zártkert 3. (vegyes – gyümölcs és zöldség) és
közösségi kertek.
A versenyben helyi és országos díjazás is van. A helyi zsűri javasolhat egy –egy kertet
az országos szintű versenybe való nevezésre. Az országos eredményhirdetés mindig
valamilyen országos rendezvényhez kötődik pl. 2014-ben ez az esemény az OMÉK volt.
A városban működik a Kertbarát kör, ami egy helyi civil szervezet – főleg ők indulnak a
versenyben, de mivel a helyi újságban megjelenik a hirdetés, bárki nevezhet. A helyi
szintű verseny nyereménye: kerti szerszámok, vetőmag, oklevél. Az eddig eltelt rövid idő
alatt növekvő a résztvevők száma, ami jó hatással van a Jászapáti város
településképére és motivációt jelent a kertek hasznosítására.
2. Az önkormányzat kezdeményezésére pár éve elindította a Gyermeknapi Faültetés
mozgalmát. Ennek lényege, hogy a mindenkori előző évben születetteknek ültet a város
egy fát egy kijelölt területen. Az önkormányzat dolgozói felkeresik a szülőket a
védőnőkön keresztül és felajánlják a lehetőséget a faültetésre. Nem minden család
igényli, aki igen gyermekenként egy fát ültethet (amit a város biztosít). A
városszépészeti és zöldfelület fejlesztési szempontból is fontos tevékenységnek
elsősorban szimbolikus jelentősége van: a fiatalokat a városhoz kötni a gyökereken
keresztül.
Az első érintett terület a Kisjárás városrészben Nagyhomok tó melletti víztorony körüli
terület volt, ahol mára már egy valódi liget épült. A kezdeményezés 3. évének nyarán
épült itt egy játszótér is. 153 vérszilvafa került eddig elültetésre. Ez a terület megtelt
ezért a faültetés a Panna tó mellett (Alvég) folytatódik – itt is tervezik, hogy játszótér
készül. 2015-ben környezeti okokból a vasút állomással szemben a Kishomokos tó
partján lesz 75 fa elültetve.
A város további célja korábban jól működő Virágos Jászapátiért mozgalom feltételrendszerének
kidolgozása és újraindítása.

8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei
8.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere

A városfejlesztés komplex feladatának szervezeti keretei az alábbiak szerint alakulnak
Jászapátban:
Végrehajtó szint: A hivatal szervezeti rendszerében a városfejlesztés elsősorban két hivatali
osztály feladatkörébe tartozik: ezek a Pénzügyi Osztály és a Műszaki Osztály.
A Hivatal belső szervezeti tagozódása:
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Hatósági és Szervezési Osztály
Pénzügyi Osztály
Műszaki Osztály
A döntéshozatali szint.
A városfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntések előkészítésének feladata a Pénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság11 feladatkörébe tartozik:
Véleményezi:
 l) a pályázati források, valamint egyéb állami támogatások igénylésével kapcsolatos
előterjesztéseket, és ehhez kapcsolódó beruházási koncepciókat.
 m) az önkormányzat idegenforgalmi rendeltetésű fejlesztéseire, beruházásaira, az
idegenforgalmi
rendeltetésű
vagyontárgyainak
hasznosítására
vonatkozó
előterjesztéseket,
 o) a városfejlesztési és üzemeltetési területet érintő pályázatok benyújtására vonatkozó
előterjesztéseket, szakmai anyagokat,
 p) a vállalkozásélénkítő, munkahelyteremtő, ipari parkot érintő előterjesztéseket,
Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek:
 b) városfejlesztési, vállalkozás-fejlesztési és munkahely-teremtési elképzelések,
koncepciók előkészítésére, kidolgozására, végrehajtására,
A Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságra átruházott hatáskörök:
 b) Pályázat benyújtásának időszakában, amennyiben fedezetet kell az
önkormányzatnak biztosítani, a pályázat elbírálásához szükséges fedezetről (ingatlan,
bankgarancia) a bizottság dönt.
A városfejlesztés egyetlen bizottság nevében sem szerepel. Javasolt a feladat (városfejlesztés)
beemelése a bizottsági elnevezés színjén is.
A városban nem működik városfejlesztő társaság, ugyanakkor Jászapáti létrehozta a
Gazdaságfejlesztő Kft.-t, aminek városfejlesztési vonatkozású előkészítő és menedzsment
feladatai vannak.
A városfejlesztés pályázati alapú tevékenységének eredményességét a Megalapozó vizsgálat
1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere c. fejezete és a
1. sz. melléklet táblázata mutatja.
8.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere

A városban az első Integrált Városfejlesztési Stratégia 2010-ben készült. A város
önkormányzatának döntése alapján nem hozott létre klasszikus ételemben vett városfejlesztő
társaságot. A városban ugyanakkor 2011 óta működik a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.,
amelynek feladata a pályázatok figyelése, projektmenedzsment feladatok ellátása, egyes
pályázatok megírása, kapcsolattartás az alvállalkozókkal, a pályázati dokumentációk
összeállítása, a pályázatok nyilvánosságának biztosítása, kapcsolódó rendezvények szervezése.
A Kft két főt foglalkoztat.
Gazdaságfejlesztő Kft.
figyelik a pályázatokat
értékelik a relevanciát
I. Pénzügyi, tulajdonosi és vagyonkezelői bizottság
II. A közbiztonsági, szociális, és nemzetiségügyi bizottság
III. A vallási, oktatási, kulturális és civilkapcsolatok bizottsága
IV. Sport, idegenforgalmi és környezetvédelmi bizottság:
11
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értesítik a városvezetést – akik döntenek arról, hogy lesz-e pályázat
pozitív döntés esetén a szervezet áttekinti, mi kell a sikeres szerepléshez
A pályázatok előkészítése többnyire házon belül zajlik, azaz a Gazdaságfejlesztő Kft. végzi és
hivatal Pénzügyi és Műszaki Osztályának közreműködésével. Indokolt esetben az előkészítéshez
külső szakértői segítséget is igénybe vesz a város.
A sikeres pályázatok menedzselését a Kft. és a hivatal Pénzügyi és Műszaki Osztálya együttesen
végzi. Jelentősebb összetettségű projektek esetében a város igénybe vesz külső menedzsmentet
is.
A megyei ITP-re alapozott TOP forrásfelhasználás speciális eljárásrendje új kihívások elé állítja
az önkormányzatokat. Jászapáti városa a jelenlegi álláspont szerint a 2014-2020 tervezési
időszakban a 272/2014 (XI.5.) Korm.rend. alapján részben igényt tart a megye által felkínált
projektmenedzseri tevékenységre, részben maga kívánja a feladatot ellátni.
A megnövekedő nagyságrendű feladatokra alapozva szükségesnek tűnik további három lépés
megtétele:
a Gazdaságfejlesztő Kft. humán erőforrás kapacitásának megerősítése,
a JNSZ Megyei Önkormányzat által foglalkoztatott személy(ek) számára a helyi
munkavégzés lehetőségének biztosítása,
a belső együttműködés rendszerének szabályozott formában történő fejlesztése.
Utóbbi esetben a projektalapú feladatszervezés feltételeinek megteremtése elsődleges feladata
az önkormányzatnak.

8.3 A településközi koordináció mechanizmusai,
együttműködési javaslatok
A Jászapáti járásba tartozó települések részét képezik a Jászberényi statisztikai kistérségnek. A
Jászberényi kistérségbe eredetileg 5 város és 13 község tartozik. A járási rendszerben a
Jászberényi kistérség felosztásra került – nagyjából a hagyományos Alsó- és Felső-Jászságot
lefedve. Az Alsó-Jászság (Jászapáti járás – 9 településsel) központja Jászapáti, míg a Felső
Jászságé (Jászberényi járás – 9 településsel) Jászberény lett. A város járásközpont státuszából
adódó szerepkörei: Jászapáti Járási Hivatal (Hatósági Osztály, Okmányirodai osztály, Járási
Gyámhivatal (szakigazgatási szerv). Hivatali kirendeltségek találhatóak Jászkiséren és
Jászladányban.
A városok funkcionális térségének nagysága jelentősen függ az általuk nyújtott funkciók és
szolgáltatások térségi vonzerejétől (minőség és kapacitás vonatkozásban), illetve a közelükben
lévő egyéb vonzásközpontoktól, amelyek erejüknél fogva esetleg elszívó hatást jelentenek. A
témában releváns vizsgálatot az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség készített a 20142020-as tervezési időszakra történő felkészülés jegyében 2013-ban. Az eredményeket a
„Várostérségek lehatárolása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című dokumentum foglalja
össze. Jászapáti vonzáskörzetére vonatkozóan a dokumentum az alábbi megállapításokat teszi:
„Jászapáti a Jászság keleti részén, Jász-Nagykun-Szolnok megye északi határán helyezkedik el.
Intézményi ellátottság (közigazgatás, egészségügy) tekintetében Jászberényhez tartozik a
környező településekkel egyetemben, a két általa biztosított közigazgatási feladat (okmányiroda
és építésügyi hatóság) magára a városra terjed ki. Közoktatási szerepét tekintve a megye
tizenkilenc, többnyire Jászsághoz tartozó településéről közel hétszáz tanuló választotta a város
középiskoláját, mely megyei szinten is kiemelkedő. A megyén kívül Hevesről és Kisköréből
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kerülnek ki a tanulók, mely a város északkeleti nyitottságát jelzi. Település adottságot tekintve
Jászapáti szerencsés helyzetben van, hiszen a környező települések teljesen körbeveszik, így
központi szerepe erősebben jelentkezhet esetükben. A város elérhetősége kétoldalú. A
Jászladány-Jászkisér-Jászapáti vonalon párhuzamosan fut közút és vasút, azonban mindkettő
felújításra szorul. Másrészt a térség északon fekvő települései a 31. sz. főútnak köszönhetően
kedvezőbb elérhetőséggel rendelkeznek, valamint közvetlenül kapcsolódnak az M3
autópályához. A 31. sz. főút ezek mellett biztosítja a térség Jászberényi várostérséggel való aktív
kapcsolatát. A lehatárolás alapján a Jászapáti várostérség települései: Jászapáti,
Jászdózsa, Jászszentandrás, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászalsószentgyörgy.”
(Forrás: ÉARFÜ Nonprofit Kft. Debrecen, 2013. 19-20. oldal)
A dokumentumban lehatárolt várostérség települései nem egyeznek meg a járás közigazgatási
határain belüli kilenc településsel. Alattyán és Jánoshida a Jászapáti járás része, azonban
minden intézményi ellátás tekintetében Jászberényhez kötődik, melynek megközelítése is
egyszerűbb, illetve a tömegközlekedési járatok sűrűbbek a települések és a város (Jászberény)
között a 32. sz. főútvonalnak köszönhetően.
Az önkormányzat részvételével működő társulások:
Régio-Kom térségi kommunális szolgáltató társulás - Jászsági és Heves megyei
települések vannak a társulásban – a társulásban 32 település van.
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás: A társulás központja
Jászapátiban van.
A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás településein a szolgáltatott ivóvíz
legalább egy, de esetenként több szennyező komponens koncentrációja meghaladja a
határértéket, a szükségessé vált fejlesztések megvalósításához a KEOP-1.3.0
Ivóvízminőség-javító konstrukcióra nyújtott be pályázatot a Társulás.
Kapcsolódó projekt: „Jászsági Ivóvíz-minőséget javító projekt”
Gesztor: Jászapáti Városi Önkormányzat
Tagok: Jászkisér, Jászladány, Jánoshida, Alattyán, Jászboldogháza, Jászivány,
Pusztamonostor
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás: A Többcélú Kistérségi
Társulásból alakult át. Feladata a családsegítés, gyermekjóléti ellátás,
központja Jászberényben található.
Alsó-Jászsági Gazdaságfejlesztési Önkormányzati Társulás: Az Alsó-Jászság
településit tömörítő társulás elsősorban gazdaság és településfejlesztési tevékenységet
végző érdekszövetség. Központja Jánoshidán van.
1991 óta működik a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége, amelynek bejegyzett
alaptevékenysége a „regionális területfejlesztés”. A Szövetségben 18 település tag, köztük
Jászapáti is. Közös fejlesztési tevékenységük nyomán, az együttgondolkodás eredményességét
és az egymást támogató tevékenységek jelentőségét felismerve közös kezdeményezésre létrejött
az ún. Jászsági Szolidaritási Alap, amely egy egymást segítő pénzügyi alap létrehozásáról szól.
Jászapáti járásközponti szerepkörének megfelelően erősíteni kívánja megyei pozícióját azzal,
hogy erősíti kapcsolatát a járás településeivel. A kapcsolatok fejlesztése sokoldalú megközelítést
igényel. Elsősorban a város által nyújtott szolgáltatások körét fontos bővíteni (a járásközponti
államigazgatási szerepkör feladatain túl), ami vonzóvá teszi a várost a jóval nagyobb és
sokoldalú központok közelségében (mint Jászberény és Szolnok). Mindemellett szükséges a
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környező településekkel fizikai kapcsolatot biztosító úthálózat fejlesztése is. Ezt a lépést kell,
hogy kövesse a tömegközlekedés szolgáltatásainak fejlesztése. Fontos, hogy a három
összetevőt Jászapátiban kiegészítse a piaci szereplők szolgáltatásfejlesztő tevékenysége is.
A járási úthálózat fejlesztés vonatkozásában olyan beruházások szükségessége merül fel, mint
pl. a meglévő útkapcsolatok modernizációja, valamint új útszakaszok (jelenleg kiépítetlen
szakaszok) kiépítése, mint pl. a Jászapáti- Jászalsószentgyörgy útkapcsolat.
Az ITS dokumentumának térségi egyeztetése:
Tájékoztatás és észrevételezés céljából Jászapáti ITS államigazgatási egyeztetésre bocsátott
dokumentuma megküldésre kerül Jászapáti járás települései részére (2015). A vonzáskörzet és a
szomszédos járások mellett a város elsődlegesnek tarja céljai és beavatkozásai egyeztetését
Jász –Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzatával.

8.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és
megvalósítása során
Jászapáti Városi Önkormányzat 2015 januárjában elkészítette a város fenntartható
városfejlesztési programjának – (településfejlesztési koncepciójának és) integrált
településfejlesztési stratégiájának (ITS) – társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi
egyeztetési tervét, összhangban a képviselőtestület által elfogadott partnerségi egyeztetési
szabályzattal.
A partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került
kidolgozásra:
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 –
2020 elkészítéséhez (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. december 11.)
Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás,
2009. január 28.)
A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a
tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek
megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van az elkészülő (településfejlesztési koncepció
és) integrált településfejlesztési stratégia társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek
már a tervezés során széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak.
A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési,
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed.
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A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába széles partneri csoport kerül
bevonásra. A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör:
314./2012. Korm.
rendelet alapján
meghatározott
kötelező
véleményezői kör

Lakossági szint

Szakmai
egyeztetésbe,
véleményezésbe
bevont partnerek

államigazgatási szervek
önkormányzatok (szomszédos települések, térségi települések, Megyei Önkormányzat)
Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek
Lakossági szint

Megvalósult
egyeztetések

Megvalósult egyeztetések:
A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör: 2015. május 26án került elindításra.
Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek:
Gazdaságfejlesztési, infrastruktúrafejlesztési munkacsoport – tagjai a város
gazdasági életének meghatározó profitorientált és intézményi szereplői
(gazdaságfejlesztési
szervezetek, jelentősebb
vállalkozások),
közlekedési,
közműfejlesztési, környezetvédelmi szervezetek képviselői (civil és intézményi
szereplők)
Humán fejlesztési munkacsoport – a városban működő oktatási-nevelési,
egészségügyi, kulturális intézmények képviselői, humánszolgáltatást végző szervezetek
képviselői, egyházak, civil szervezetek, nemzetiségek képviselői - ezen belül külön
munkacsoport az anti-szegregációs terv elkészítésére
Egyeztetések, workshopok:
1. A helyzetelemzés főbb megállapításainak egyeztetése, SWOT elemzés
véglegesítése, a településfejlesztés fő irányainak kijelölése valamint az ITS célrendszer
készítését megalapozó összevont munkacsoport megbeszélése: 2015. április 2 14:00
2. Az integrált településfejlesztési stratégia fő elemeinek egyeztetése
munkacsoportonként (1-1 workshop), a fejlesztési célok, prioritások, beavatkozások
lehetséges területeinek megvitatása: 2015. május 7.
Anti-szegregációs terv előkészítésére vonatkozó egyeztetések:
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2015. április 14. 9:00 – téma: anti-szegregációs célok, szervezeti háttér, beavatkozások
meghívottak: érintett intézmények, szervezetek vezetői (részvevők
jelenléti ív szerint)
Lakossági szint:
lakossági fórum (egyben a humán fejlesztési munkacsoporttal): 2015. május 7
A lakosság bevonása esetében alkalmazandó kommunikációs eszköz a lakossági fórum /
konzultáció, amely a célcsoport elérésének leghatékonyabb, és az eddigi városfejlesztési
projektek során is sikerrel alkalmazott módszere. Az interaktív formában megrendezésre kerülő
lakossági fórum a tájékoztatáson túl kérdésfeltevésre és vélemények megfogalmazására is
lehetőséget teremtett, a helyi problémákra és szükségletekre orientáltan.
A lakossági konzultációk mellett a városi honlap is fontos szerepet tölt be a lakosság partnerségi
folyamatba történő bevonásában. Jászapáti ITS-e társadalmi egyeztetésre 2015 júniusában kerül
a városi honlap felületén keresztül.
Vélemények
kezelése

A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk), valamint
a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek kezelésének
dokumentációja elérhető Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, a Műszaki
Irodán. A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre
rögzített módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása,
majd szakmai feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő
dokumentumokba, míg az el nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása.
Megvalósultak az elfogadott koncepció és stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a
dokumentumok a város honlapján – www.jaszapati.hu elérhetőek.
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8.5 Monitoring rendszer kialakítása
8.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok meghatározása

A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása akkor lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott
projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut abba a fázisban, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok
azonosíthatóak és számszerűsíthetőek legyenek
21. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai
Tematikus cél
T1. A város demográfiai
viszonyainak stabilizálása a
természetes fogyás és a migrációs
eredetű népességvesztés
megállítása, a leszakadó társadalmi
rétegek demográfiai folyamatainak
átalakítása

Eredmény
indikátor
Népességszám változása az előző év
értékéhez viszonyítva

PR

T2 A város lakosságának, a közés magán és a civil szféra
együttműködésének erősítése a
városi közösség kohéziójának
további erősítése érdekében
T3 A foglalkoztatottság növelése
mellett a helyi gazdasági struktúra
átalakításának megindítása

Bázisérték

19 Szociális városrehabilitációs
programmal elért hátrányos helyzetű
lakosság száma

PR22 Helyi társadalmi akciókban résztvevők
arányának növekedése

Célérték

Mértékegység

0

%

min. 300

fő

30

%

Vállalkozási aktivitás a kevésbé fejlett
régiókban

60

db/1000 lakos

PR20 A 25-40 éves női népességen belül a

50

%
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Indikátor forrása
(mérés módja),
KSH

Mérés
gyakorisága
évente

önkormányzati
adatközlés

évente

önkormányzati
adatközlés

évente

KSH

évente

KSH

évente

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA
Tematikus cél
T4 A város turisztikai és a
kapcsolódó
egészségügyi
szolgáltatásokat
érintő
vonzerejének
erősítése
a
rekreációs funkció komplex (több
elemű) fejlesztése
T5 Környezetileg fenntartható,
vonzó lakókörnyezet biztosítása – a
szegregált városrészek
leromlásának megállítása
T6 Az intézményi és közmű
szolgáltatások teljes körű és magas
színvonalú
biztosítása,
járásközponti
szerepkör
erősítése

152
Eredmény
indikátor
foglalkoztatásban lévő nők aránya
A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást
nyújtó terekkel és létesítményekkel való
lakossági elégedettség

Bázisérték

Célérték

70

PR20 Elégedettség a települési környezet
minőségével

65

A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást
nyújtó terekkel és létesítményekkel való
lakossági elégedettség

Mértékegység

%

%

75

%

Célérték

Mértékegység

Indikátor forrása
(mérés módja),
önkormányzati
mérés
adatközlés

és

önkormányzati
mérés
adatközlés

és

önkormányzati
mérés
adatközlés

és

Mérés
gyakorisága
évente

évente

évente

22 táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai
Területi (városrészi) cél

Eredmény indikátor

Bázisérték

V1 Városközpont: A városközponti
funkciók további erősítése, a
belvárosi építészeti és funkcionális
jelleg erősítése, a városközponthoz
méltatlan lakókörnyezet átalakítása

A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást
nyújtó terekkel és létesítményekkel való
lakossági elégedettség

70

%

PR20 Elégedettség a települési környezet
minőségével

75

%
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Indikátor forrása
(mérés módja),
önkormányzati
mérés
és
adatközlés

Mérés
gyakorisága
évente

önkormányzati
mérés
adatközlés

évente
és
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Területi (városrészi) cél

V2 Kisjárás: A kellemes, élhető
lakókörnyezetben a rekreációs,
valamint a szolgáltató (vásári)
funkció
konfliktusmentes
összehangolása
V3 Szögvég: Hagyományteremtés
és örökségvédelem erősítése,
valamint a határos gazdasági
funkciók közlekedési elérésének
javítása
V4 Alvég: Több elemű komplex,
egymás
vonzerejét
erősítő
rekreációs és turisztikai célterület
kialakítása

153
Eredmény indikátor

Bázisérték

PR
19
Szociális
városrehabilitációs
programmal elért hátrányos helyzetű
lakosság száma
PR20 Elégedettség a települési környezet
minőségével

PR20 Elégedettség a települési környezet
minőségével

PR16
A
közösségi,
szabadidős,
közszolgáltatást
nyújtó
terekkel
és
létesítményekkel való lakossági elégedettség
PR20 Elégedettség a települési környezet
minőségével

V5 Tabán: A városrészben jelenleg
zajló
elöregedési,
társadalmi
lecsúszási folyamat megállítása, a
városrész dinamizálása
V6 Felvég: A város két
legkedvezőtlenebb
helyzetű,
kiterjedt
szegregátumának
fokozatos átalakítása, a társadalmi
felzárkózás megindítása

PR20 Elégedettség a települési környezet
minőségével
PR
19
Szociális
városrehabilitációs
programmal elért hátrányos helyzetű
lakosság száma
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Mérés
gyakorisága
évente

%

Indikátor forrása
(mérés módja),
önkormányzati
mérés
és
adatközlés
önkormányzati
mérés
és
adatközlés

évente

%

önkormányzati
mérés
adatközlés

és

önkormányzati
mérés
adatközlés

és

Célérték

Mértékegység

300

fő

70

70

80

80

60

750

%

%

%

fő

önkormányzati
mérés
adatközlés
önkormányzati
mérés
adatközlés
önkormányzati
mérés
adatközlés

évente

évente

évente
és
évente
és
évente
és
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Területi (városrészi) cél

Eredmény indikátor

Bázisérték

V7 Külterület: Az Ipai Park bővítése
és infrastrukturális fejlesztése,
valamint a hagyományos tanyasi
(öko-) gazdálkodás és életmód
újjáélesztése

Vállalkozási aktivitás a kevésbé fejlett
régiókban

Célérték

Mértékegység

50

db/1000 lakos

Célérték

Mértékegység

Indikátor forrása
(mérés módja),
KSH

Mérés
gyakorisága
évente

Indikátor forrása
(mérés módja),

Mérés
gyakorisága

23. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai
Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
I. Akcióterület
Tölgyes Strand és Gyógyfürdő,
Kemping fejlesztése

Jászapáti
Városi
sportpálya
komplex fejlesztése - Sporttelep
bővítése és rekonstrukciója - lelátó
és sportöltöző építése

Output indikátor

Bázisérték

CO09 A természeti és a kulturális
örökségnek, illetve látványosságnak
minősülő támogatott helyszíneken tett
látogatások várható számának növekedése
Modernizált és új sporttevékenységet
szolgáló létesítmények száma

32.000

látogatási statisztika

évente

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

látogatás/év

3

db

Dósa kúria átalakítása és–
vendéglátó célú - hasznosítása

CO39 Városi területeken épített vagy renovált
köz- vagy kereskedelmi épületek

280

m2

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

Panna tó kotrása és rekreációs
célú fejlesztése
II. Akcióterület

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

38.110

m2

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

Vásártér
fejlesztése,
területrendezés - Vásártér szociális

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

23.802+3.745=
27.547

m2

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése
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Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
helyiség
fejlesztése,
területrendezés, zöldfelület –
járdarendszer – csapadékvíz
elvezetés

Output indikátor

Bázisérték

Állatvásár területének közterületi
fejlesztése – rendezvénytér

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Temető
védett
értékeinek
helyreállítása – zárt kerítés
felújítása / építése

Megvédett és rekonstrukció
műemlékek száma

Nagyhomokos tó
rekreációs fejlesztés

kotrása

–

Belvíz problémák megoldása a
temető területén

alá

Célérték

Mértékegység

Indikátor forrása
(mérés módja),

14.989

m2

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése
évente

eső

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Mérés
gyakorisága

3

db

önkormányzati
adatközlés

27.312+7.292
=
34.604

m2

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése
évente

PO04 Bel- és csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza
576

m

befejezett
szakaszok
hosszának mérése.önkormányzati
adatközlés

1000

m2

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

III. Akcióterület
Piac környékének területrendezése
zöldfelület rehabilitáció és bővítés

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Pájer Antal Művelődési Ház
felújítása
és
közvetlen
környezetének rendezése – külső /
belső – Makovecz Alapítvány
engedéllyel – energetikai fejlesztés

CO39 Városi területeken épített vagy renovált
köz- vagy kereskedelmi épületek
2000
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Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése

Output indikátor

Egyesített Szociális Intézmény
megújításnak folytatása

PO12 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló
szociális alapszolgáltatások száma

Közösségi
ház
emeletének
felújítása új közösségi funkciók
elhelyezése

CO39 Városi területeken épített vagy renovált
köz- vagy kereskedelmi épületek

Szociális várorehabilitáció

Lakó és szolgáltató funkciójú tömb
megépítése
a
körforgalmi
csomópontban

Bázisérték

PO22
Szociális
városrehabilitációs
programmal elért hátrányos helyzetű
lakosság száma
PO18 Szociális célú városrehabilitációval
érintett akcióterületen élő lakosság száma
Létrehozott üzleti szolgáltató egység

Indikátor forrása
(mérés módja),
műszaki
átadási
dokumentáció

Mérés
gyakorisága
projekt
befejezése

271,74

m2

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

fő

Önkormányzati
adatközlés

évente

1.100
1.500

fő

évente

db

Önkormányzati
adatközlés
műszaki
átadási
dokumentáció

ha

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

db

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése.
működés
megkezdése
évente

Célérték

Mértékegység

1

db

2

projekt
befejezése

IV. Akcióterület
Ipari
Park
bővítése
és
infrastrukturális fejlesztése - a
gazdasági ipari területekkel együtt

Iparterület nagyságának növekedése

Vasúti átkelő létrehozása az Ipari
Park
megközelíthetőségének
javítása érdekében

Modernizált közösségi közlekedést és a
biztonságos közlekedést szolgáló létesítmény

Hűtőház építése az ipari parkban
Kerékpárút fejlesztése a 31. sz út

15

CO01Támogatásban részesülő vállalkozások
száma

PO06 Kialakított kerékpárosbarát települések
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445 m

db
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Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
mentén – Ipari Parkig

Output indikátor

Bázisérték

Célérték

Mértékegység

2

km

Célérték

Mértékegység

32.000

látogatás/év

15

ha

vagy településrészek száma
PO09 Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

Indikátor forrása
(mérés módja),
szakaszok
hosszának mérése
befejezett
szakaszok
hosszának mérése

Mérés
gyakorisága

évente

24. táblázat: Az ITS keretében tervezett kulcsprojektek output indikátorai
Kulcsprojekt
megnevezése

Output indikátor

1.Tölgyes Strand és Gyógyfürdő,
Kemping fejlesztése
2.Ipari
Park
bővítése
infrastrukturális fejlesztése

és

Bázisérték

CO09 A természeti és a kulturális
örökségnek, illetve látványosságnak
minősülő támogatott helyszíneken tett
látogatások várható számának növekedése
Iparterület nagyságának növekedése

Indikátor forrása
(mérés módja),
látogatási statisztika

Mérés
gyakorisága
évente

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

25. táblázat: Az ITS keretében tervezett beruházási jellegű hálózatos projektek output indikátorai
Hálózatos projektek
megnevezése
1.Közintézmények energetikai
fejlesztése
1.1 Jászapáti közintézményeinek

Output indikátor

Bázisérték

PO24 Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás csökkenés-

ITS Konzorcium

Célérték

Mértékegység

0,007 PJ/év

PJ/év

Indikátor forrása
(mérés módja),

önkormányzati
adatközlés

Mérés
gyakorisága

évente

Jászapáti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA

158

Hálózatos projektek
megnevezése
fűtéstechnikai
korszerűsítése
kazáncserével
1.2 Napelemek elhelyezése hat
középületen, a közösségi ház és
pártok háza esetében tetőcsere
2.Jászapáti
kotrása

belterületi

Output indikátor

Bázisérték

Célérték

Mértékegység

Indikátor forrása
(mérés módja),

Mérés
gyakorisága

megtakarítás
PO26 A megújuló energiaforrásból előállított
energiamennyiség

nem
becsülhető –
csak
előkészítés
után

PJ/év

megtermelt energia
mennyiségének
mérése

évente

tavak

2.1 Nagyhomokos tó kotrása
rekreációs célú fejlesztése

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

34.602

m2

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

2.2 Panna-tó kotrása rekreációs
célú fejlesztése

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

38.110

m2

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

2.3
Bakelit
tavak
kotrása
(záportározó funkció megerősítése)
– csapadékvíz elvezetés
3.Csapadék vízelvezető hálózat
fejlesztése

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

17.722+20.089
=
37.811

m2

műszaki
átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

befejezett
szakaszok
hosszának mérése.önkormányzati
adatközlés
befejezett
szakaszok

évente

3.1 Belvíz problémák megoldása a
temető területén
3.2 Csapadék vízelvezető hálózat
fejlesztése (fedett bélelt hálózati

PO04 Bel- és csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza

PO04 Bel- és csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza
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924-1,132

m

1.422

m

évente
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megnevezése
szakaszok) – Ilona szegregátum
területén

159
Output indikátor

Bázisérték

Célérték

Mértékegység

0,445

km

Indikátor forrása
(mérés módja),
hosszának mérése.önkormányzati
adatközlés

Mérés
gyakorisága

befejezett
szakaszok
hosszának mérése
befejezett
szakaszok
hosszának mérése

évente

befejezett
szakaszok
hosszának mérése

évente

4.Kerékpárút hálózat fejlesztése
4.1 Kerékpárút fejlesztése a 31. sz
út mentén – Ipari Parkig

PO09 Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

4.2 Kerékpárút fejlesztése Juhász
Máté- József Attila- Táncsics M. út
mentén közigazgatási határig –
járulékos
beavatkozások:
csapadék zárttá tétele – közművek
kiváltás, légvezeték terepszint alá
helyezése)

PO09 Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

4.3 Kerékpárút fejlesztése Dr.
Szlovencsák út felé vezető
kerékpárút szakasz – iskola miatt:
zebra, parkoló, közműkiváltás

PO09 Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

4.4 Kerékpárút fejlesztése 31.sz.
főút mentén (Jászberény felé)
Hangya szövetkezetig (3 km)

PO09 Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

5.Önkormányzati
bérlakások
felújítása és építése
6.Víziközmű hálózat fejlesztése
(gördülő fejlesztési terv szerint)

Épített vagy megújított szociális bérlakások
száma

2

Rekonstrukció alá eső ivóvízvezeték hossza

ITS Konzorcium

évente

km

cca 0,8

km

km

befejezett
szakaszok
hosszának mérése

évente

4

12

db

önkormányzati
adatközlés

évente

10.000

m

befejezett
szakaszok

évente
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Hálózatos projektek
megnevezése

Output indikátor

Bázisérték

Célérték

Mértékegység

Rekonstrukció alá eső szennyvízvezeték
hossza

Indikátor forrása
(mérés módja),
hosszának mérése önkormányzati
adatközlés
befejezett
szakaszok
hosszának mérése önkormányzati
adatközlés

Mérés
gyakorisága

évente

2.000

m

30

db

önkormányzati
adatközlés

évente

10

db

önkormányzati
adatközlés

évente

45

db

évente

1

m2

önkormányzati
adatközlés
műszaki
átadási
dokumentáció

Célérték

Mértékegység

20

db

Indikátor forrása
(mérés módja),
önkormányzati
adatközlés

Mérés
gyakorisága
évente

7.Parkolók bővítése
Parkolók kiépítése Juhász Máté
úton, Árvai úton
Parkolók építése a Damjanich úton

Megépült vagy megújult parkolók száma
Megépült vagy megújult parkolók száma

8.Közbiztonság erősítése
Üzembe helyezett kamerák száma Kamerák

Kamerarendszer bővítése
Rendőrkapitányság kialakítása -

CO39 Városi területeken épített vagy renovált
köz- vagy kereskedelmi épületek

projekt
befejezése

26. táblázat: Az ITS keretében tervezett hálózatos „soft” projektek output indikátorai
soft
megnevezése
Közösségi
programok

kohéziót

Output indikátor
szolgáló

Bázisérték

megrendezett események, programok száma
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Városmarketing tevékenység

Városmarketing témájú fejlesztési
dokumentumok száma

1

db

önkormányzati
adatközlés

évente

27. táblázat: Az ITS keretében tervezett egyéb projektek output indikátorai
Egyéb projektek
megnevezése

Output indikátor

Bázisérték

Indikátor forrása
(mérés módja),
önkormányzati
adatközlés

Mérés
gyakorisága
évente

fő

önkormányzati
adatközlés

évente

cca. 1100

m2

műszaki átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

1

m2

műszaki átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

Célérték

Mértékegység

3

db

20

Termálvíz hasznosítás fejlesztése
– három lépcsős – megújuló
energia hasznosítása

Termálvíz hasznosítást szolgáló
létesítmények száma

Jászapáti Szociális Szövetkezet
létrehozása

Hátrányos helyzetű foglalkoztatottak száma

István király út 12. alatti általános
iskola udvarának felújítása

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Horváth
szálláshely
(magán)

ház
átalakítása,
kialakítása céljából

CO39 Városi területeken épített vagy renovált
köz- vagy kereskedelmi épületek

Zsinagóga felújítása és kulturális
célú hasznosítása

CO39 Városi területeken épített vagy renovált
köz- vagy kereskedelmi épületek

1

m2

műszaki átadási
dokumentáció

projekt
befejezése

Üdülők mögötti /déli terület/ magán
erdő hasznosítása

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

cca. 10 000

m2

műszaki átadási
dokumentáció

projekt
befejezése
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8.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának
meghatározása

A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába,
illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring és kontrolling
célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és
belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A
monitoring tehát elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit
felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy
magába a stratégiába avatkozik be.
Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring és kontrolling
felelősét
kivitelezőjét
gyakoriságát
formai elvárásait
a visszacsatolás módját
A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves)
felülvizsgálatának megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is
eredményezhet egy-egy éves jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente
készülő akciótervek fontos háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat az
akciótervekben is figyelembe kell venni. A monitoring és kontrolling folyamatát az alábbi ábra
összegzi:
14. ábra A monitoring és kontrolling folyamatának összefoglalása
Stratégia:
célok és
beavatkozások

Megvalósítás
szervezete

Kontrolling:
beavatkozások
megfogalmazása

Stratégia
beavatkozásai
- előkészítés
Monitoring
jelentés
Stratégia
beavatkozásai
- megvalósítás

A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját
honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart
fenn.
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A monitoring és kontrolling folyamat szervezete

Az alább leírtak az ITS hatékony megvalósítása érdekében javaslatként értelmezendők.
A monitoring és kontrolling folyamatban résztvevő szervezeti egységek és azok feladata:
Képviselőtestület: a képviselőtestület a monitoring és kontrolling folyamatokkal javaslatokat
fogalmaz meg és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos
döntéseket.
Szakmai Bizottságok: javaslatot tesznek a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását
érintő folyamatokra és konkrét beavatkozásokra. Jászapátiban Pénzügyi, Tulajdonosi és
Vagyonkezelői Bizottságnak itt is kiemelkedő szerep van, hiszen alapjában az ő
felelőssége a stratégia lebonyolítása és nyomon követése.
Monitoring bizottság: Javasolt egy, Jászapáti Városi Önkormányzatnál eleddig nem létező
monitoring bizottság létrehozása, ill. a feladat valamely meglévő bizottság munkájába történő
albizottsági integrálása - amely negyedéves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia
megvalósításának folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve
képviselőtestület felé; megtárgyalja és elfogadja a negyedéves, illetve az éves
rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak
kapcsán;
A monitoring bizottság tagjai:
Polgármester
A testületi bizottsági elnökök – különös tekintettel a Városfejlesztési Bizottságra
Főépítész
A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője
Egyéb civil szervezetek
Stratégia megvalósításáért felelős operatív hivatali szervezet (Műszaki Osztály) vezetője
Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezetben (Műszaki Osztály) –
monitoring felelős: A stratégia végrehajtásáét felelős szervezeti egységen belül javasolt
kijelölni egy monitoringért felelős munkatársat. A munkatárs feladata, hogy negyedéves,
illetve éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az
operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring bizottság vezetője
felé továbbítja.
Ebben a kontextusban a monitoring a projektek végrehajtását érinti ezért fontos az
értelmezés kiterjesztése az egész stratégia végrehajtására vonatkozóan.
Javasolt a partnerek monitoring és értékelési jellegű tevékenységekbe történő bevonása:
A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját
honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart
fenn. Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan
közreműködő partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs
lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal
nyilvános közmeghallgatást tart az ITS megvalósításának előrehaladásáról.
8.5.2.2

A monitoring és kontrolling folyamatával kapcsolatos dokumentumok

Negyedéves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet
monitoringért felelős munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A Monitoring
Bizottság / vagy albizottság a jelentést minden esetben elfogadja, és saját hatáskörében
döntéseket hoz a megvalósítással kapcsolatban. Szükség szerint – a monitoring bizottság
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javaslatai alapján – a jelentést az illetékes szakbizottságok, illetve a képviselőtestület is
megtárgyalják, és meghozzák a szükséges döntéseket. A jelentés tartalma kiterjed:
a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására,
a beavatkozások megvalósításának előrehaladására,
a stratégia megvalósításának előrehaladására (célok megvalósulása);
a különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek
azonosítására,
javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők
meghatározását is.
Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves
jelentésekhez, az operatív végrehajtó testület, azaz a Városfejlesztési Iroda felel. Az éves
jelentést a Monitoring Bizottság / vagy albizottság javaslatai alapján az érintett testületi
bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve
meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Az éves jelentés tartalma:
a megvalósítás szervezeti kereteinek értékelése
a megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése
a megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása és
értékelése
a stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok aktuális értékének bemutatása
a megvalósításra fordított pénzügyi források
a szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek
tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is,
a következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások
és pénzügyi források meghatározása
Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése
Értékelő lapok: a különböző értékelő lapok szerepe, hogy az egyes tevékenységek kapcsán
a tervezett beavatkozások előrehaladása, az azokkal kapcsolatos problémák a lehető
legobjektívebb módon megítélhetők legyenek. A formalizált értékelő lapok le kell fedjék a
célokat, a beavatkozásokat, valamint az indikátorokat is. Az értékelő lapok a negyedéves és
éves jelentések mellékletét képezik.
A monitoring következetes végrehajtása és a kontrolling eszközével történő élés lehetővé teszi,
hogy az operatív városfejlesztés és az azt megalapozó stratégia (a projektektől a célok szintjéig)
rugalmasan reagáljon a külső és belső adottságok változására. Ezzel megvalósul a stratégiai
városmenedzsment és nem egyszerű, visszacsatolások nélküli terv-végrehajtásról beszélhetünk
Jászapáti esetében.
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9. Mellékletek

Sorszám

Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve (a Korm. Hivatal
átszervezése előtti megnevezés)

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma

1

JNSZ Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály

2015.05.27.

2

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály

2015.05.27.

3

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

2015.05.27.

Észrevétel
érkezett-e I/N

I

Észrevételek
beérkezésének
dátuma, ikt. szám

2015.06.23. 6043/2015.

Beérkezett vélemények leírása

Észrevételt tesz.

Tervezői válasz
1., Az Örökségvédelmi hatástanulmány
elkészítése akkor lesz jogszabály szerint
releváns és időszerű, amikor valamely a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti
településrendezési eszköz elkészítésére
a jövőben sor kerül.. 2., Az ITS-ben a
stratégiai szempontból jelentőséggel bíró
védett értékek kerültek. feltüntetésre. A
helyi védelem alatt álló értékek köre
felülvizsgálatra szorul. A felülvizsgálat
után a védelemmel érintett értékek a
település településszerkezeti tervében
feltüntetésre kerülnek. 3., Hiányzó
indikátor értékek pótlása megtörtént.

Nem érkezett válasz.

I

2015.06.17. 6037/2015.

ITS Konzorcium

Észrevételt tesz.

A kért átvezetések és kiegészítések az
ITS-be átvezetésre, a térképek beépítésre
kerülnek. 122. oldal megalapozó
tanulmány
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Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve (a Korm. Hivatal
átszervezése előtti megnevezés)

JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hatósági Osztály, Vízügyi
hatóság
JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hatósági Osztály,
Vízvédelmi hatóság
JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Tűzvédelem, Polgári
védelem

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma

Észrevétel
érkezett-e I/N

Észrevételek
beérkezésének
dátuma, ikt. szám

Beérkezett vélemények leírása

Tervezői válasz

2015.05.27.

I

2015.06.09. 6031/2015.

Észrevételt tesz.

Az észrevétellel egyetértünk. Azokban
ITS-t érintő változtatási igény nincs.

2015.05.27.

I

2015.06.09. 6031/2015.

Észrevételt tesz.

Az észrevétellel egyetértünk. Azokban
ITS-t érintő változtatási igény nincs.

2015.05.27.

I

2015.06.17. 6036/2015.

Észrevételt tesz.

Az észrevétellel egyetértünk. Azokban
ITS-t érintő változtatási igény nincs.
Az észrevétellel egyetértünk. Az ITS
módosításra kerül.

7

Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság

2015.05.27.

I

2015.06.19. 6038/2015.

Észrevételt tesz.

8

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály

2015.05.27.

N

2015.06.22. 6040/2015.

Észrevételt nem tesz.

9

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatal (Út és Hídügyi
2015.05.27.
Főosztály, Eng.i és Forgalomszabályozási
Osztály

N

2015.05.15. 6033/2015.

Észrevételt nem tesz.

10

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala Felügyeleti Főosztály Repülőtéri
és Repülésvédelmi Osztály

2015.05.27.

N

2015.06.01. 6024/2015.

Észrevételt nem tesz.

11

JNSZ Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály

2015.05.27.

N

2015.06.23. 6042/2015.

Észrevételt nem tesz.

12

Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ

2015.05.27.

Nem érkezett válasz.
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Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve (a Korm. Hivatal
átszervezése előtti megnevezés)

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma

Észrevétel
érkezett-e I/N

Észrevételek
beérkezésének
dátuma, ikt. szám

Beérkezett vélemények leírása

13

JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnoki
Járás Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

2015.05.27.

14

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Földhivatala

2015.05.27.

15

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága

2015.05.27.

16

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály Növény és
Talajvédelmi osztály

2015.05.27.

N

2015.06.02. 6025/2015.

Szakhatósági eljárást megszünteti
hatáskör hiánya miatt

17

Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal

2015.05.27.

N

2015.05.15. 6032/2015.

Észrevételt nem tesz.

18

JNSZ Megyei Rendőr-Főkapitányság
Gazdasági Igazgatóság

2015.05.27.

N

2015.06.08. 6030/2015.

Észrevételt nem tesz.

I

2015.06.23. 6044/2015.

Észrevételt tesz.

I

2015.06.19. 6039/2015.

Észrevételt tesz.

Nem érkezett válasz.

ITS Konzorcium

Tervezői válasz
Az észrevétellel egyetértünk. A kért
adatokat a tervező megkérte, azok az
adatszolgáltatás után az ITS-be
beépítésre kerülnek.
Az általánosnál jobb minőségű
termőföldek igénybevételét nem zárja ki
jogszabály abban az esetben, ha az adott
fejlesztés más területen nem valósítható
meg. Jászapáti Ipari park fejlesztése
esetében kevésbé jó minőségű földeken
nem biztosíthatóak hasonló körülmények
és feltételek (infrastrukrúra, vasúti, közúti
megközelítés).
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Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve (a Korm. Hivatal
átszervezése előtti megnevezés)

JNSZ Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma

2015.05.27.

Észrevétel
érkezett-e I/N

N

Észrevételek
beérkezésének
dátuma, ikt. szám

2015.06.08. 6028/2015.

Beérkezett vélemények leírása

Észrevételt nem tesz.

20

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

2015.05.27.

I

2015.06.05. 6029/2015.

Észrevétel tett.

21

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatal Járási
Földhivatala

2015.05.27.

N

2015.06.22. 6041/2015.

Állásfoglalását a JNSZ M-i
Kormányhivatal Földhivatali
Főosztályán keresztül érvényesíti.

22

Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ

2015.05.27.

Nem érkezett válasz.

23

Magyar Közút Nonprofit Zrt. JNSZ Megyei
2015.05.27.
Igazgatóság

Nem érkezett válasz.

24

MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási
Főigazgatóság

Nem érkezett válasz.

2015.05.27.

ITS Konzorcium

Tervezői válasz

Az ITS-t Megalapozó vizsgálat
kiegészítésére irányuló észrevételek
figyelembevételére nincs mód, a
véleményben hivatkozott jogszabályi
előírás alkalmazása nem megoldható az
ITS (és Településfejlesztési Koncepció)
jelen kidolgozási eljárásában. A
véleményben szereplő észrevételek
figyelembevétele, alkalmazása akkor lesz
jogszabály szerint releváns és időszerű,
amikor valamely a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) szerinti településrendezési
eszköz elkészítésére a jövőben sor kerül.
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Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve (a Korm. Hivatal
átszervezése előtti megnevezés)

TRV Zrt.

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma

Észrevétel
érkezett-e I/N

Észrevételek
beérkezésének
dátuma, ikt. szám

2015.05.27.

Beérkezett vélemények leírása

Tervezői válasz

Nem érkezett válasz.
N

2015.06.16. 6035/2015.

26

TIGÁZ -DSO Kft.

2015.05.27.

27

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

2015.05.27.

Nem érkezett válasz.

28

Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.

2015.05.27.

Nem érkezett válasz.

29

JNSZ Megyei Közgyűlés Elnöke

2015.05.27.

30

Jászkisér Város Önkormányzata

2015.05.27.

Nem érkezett válasz.

31

Jászdózsa Község Önkormányzata

2015.05.27.

Nem érkezett válasz.

32

Jászivány Község Önkormányzata

2015.05.27.

Nem érkezett válasz.

33

Jászszentandrás Község Önkormányzata 2015.05.27.

34

Jásztelek Község Önkormányzata

2015.05.27.

Nem érkezett válasz.

35

Tarnaörs Község Önkormányzata

2015.05.27.

Nem érkezett válasz.

36

Jászjákóhalma Községi Önkormányzat

2015.05.27.

37

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

2015.05.27.

N

N

N

2015.06.08. 6026/2015.

2015.06.16. 6034/2015.

2015.06.03. 6027/2015.

Az ITS-sel egyetért.

Észrevételt tesz.

Észrevételt nem tesz

Észrevételt nem tesz
Nem érkezett válasz.

ITS Konzorcium

Az észrevétellel egyetértünk. Abban az
ITS-t érintő változtatási igény nincs.
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Sorszám

Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve (a Korm. Hivatal
átszervezése előtti megnevezés)

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma

38

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdői
Főigazgatósága

2015.05.27.

39

Országos Vízügyi Főigazgatósága

2015.05.27.

Észrevétel
érkezett-e I/N

Észrevételek
beérkezésének
dátuma, ikt. szám

Beérkezett vélemények leírása

Nem érkezett válasz.

Lásd: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság véleménye /6038/2015. ikt.sz. level/

N

ITS Konzorcium

Tervezői válasz

