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„Integrált településfejlesztési stratégia: a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti,
társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program.”
[Étv. 2. § 12. pont]
„Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében
meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg
szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.”
[Étv. 9/A. § (2) bekezdés]

BEVEZETÉS
Jászkisér Város Képviselő-testülete a 19/2017. (I. 26.) Kt. határozatával fogadta el a város 2030-ig szóló
Településfejlesztési Koncepciója (továbbiakban: a Koncepció) Véleményezési anyagára érkezett
észrevételekre adott Tervezői válaszokat, mellyel rögzítette a Koncepció tartalmi elemeit.
A Koncepció kidolgozása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet [továbbiakban: az Eljr.] 1. melléklete szerinti,
részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt magában foglaló megalapozó
vizsgálat elkészítésével, illetve az erre alapozott Célfa keretében megfogalmazott fejlesztési irányok
kijelölésével indult. Jászkisér Város Képviselő-testülete 253/2015. (XI. 25.) Kt. határozatában a
Megalapozó vizsgálatot megfelelőnek ítélte, a fejlesztési irányokat pedig elfogadta.
A Koncepció a Megalapozó vizsgálat megállapításaira alapozva született, amely biztosította a reális
jövőkép kitűzését, a célrendszer adottságokon alapuló kidolgozását. A területi és ágazati elemeket
egyaránt tartalmazó Koncepció kidolgozásához a partnerségi egyeztetés résztvevői is hozzájárultak, a
város életét jól ismerőkkel személyes egyeztetésekre került sor. A Koncepció megfogalmazta a város
jövőképét, az ennek eléréséhez vezető fejlesztési célrendszert, melynek tematikus céljait területi
egységekre is lebontotta. A Koncepció a külső tényezők figyelembevételén, a vonatkozó rendelet
előírásain és a város társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetén alapul.
Külső tényezők:


Piaci, gazdasági körülmények, befektetési tendenciák megváltozása.



Energiahatékonyság, környezetvédelmi szempontok, klímaváltozás, innováció előtérbe kerülése.



Az Európai Uniós kohéziós politika, a nemzeti fejlesztési koncepció, a területi ágazati stratégiák
megújulása.

Belső tényezők:


A város társadalmi, gazdasági folyamatainak módosulása.



Az Önkormányzat feladat- és hatásköreinek (intézményfenntartás, köznevelés, közművelődés stb.)
megváltozása.



A korábbi programozási ciklus tapasztalatai ismertek. A 2011-es népszámlálás eredményei
rendelkezésre állnak. Adatszolgáltatás keretében kapott lehatárolások elérhetővé és pontosabbá váltak.

Jászkisér Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: a Stratégia) a Koncepció
elveivel összhangban, a város középtávú, megvalósításra fókuszáló legfontosabb fejlesztési irányait és
beavatkozásait kívánja kijelölni. A Stratégia átfogó cél- és eszközrendszerének időtávja illeszkedik az
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EU programozási ciklushoz, azaz 2020.-hoz, kismértékben azonban túltekint ezen az időponton az
átmenet biztosítására.
Az Eljr. 2. melléklete határozza meg a Stratégia tartalmi követelményeit, az Eljr. VI. fejezete pedig
egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályait. Az Eljr. 46/B. § (2) bekezdése alapján, jelen
Stratégia egyeztetésére – mint az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a
településrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőzően megkezdett eljárásra – az Eljr. 2016. december 29.-én hatályos
eljárásrendi előírásai vonatkoznak.
Jelen véleményezési anyag célja, hogy a megyei önkormányzat, a szomszédos települési
önkormányzatok, az állami főépítészi hatáskörében eljáró kormányhivatal, valamint a partnerségi
egyeztetési szabályzatban nevesített partnerek kifejthessék véleményüket a tervezettel kapcsolatban.
A közszféra fejlesztései mellett a város fejlődése azon múlik, hogy a gazdaság szereplői és a helyi
társadalom milyen aktivitást tud és akar felvállalni saját eszközeivel, és hatáskörében hogyan tud a
közös célok megvalósításához hozzájárulni. Jelen anyag az önkormányzati beruházásokat tudja a
legpontosabban meghatározni, mely egyben iránymutatást nyújt a város fejlesztésében közreműködő
szereplőknek saját fejlesztéseik tervezéséhez is. A városvezetésnek fontos feladata, hogy a Stratégia
végrehajtásának során együttműködjön a központi közigazgatáshoz kötődő szereplőkkel,
intézményekkel, a lehető legeredményesebben érvényesítse a város érdekeit az állami fejlesztések
vonatkozásában. Hatékony együttműködést kell a továbbiakban is kiépíteni a térségi szereplők, a civil
élet képviselői és a gazdasági élet szereplői vonatkozásában is, melynek alapját a Koncepcióban
rögzített célok jelentik. Eredményt a folyamatosan változó külső környezethez való alkalmazkodás, a
projektek sikeres, az információk célba érését és az érdekérvényesítést is magában foglaló,
menedzselés hozhat.
Jászkisér Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája széles körű egyeztetések nyomán született,
ami előrevetíti a Stratégia céljainak megvalósíthatóságát és a kitűzött projektek sikeres teljesítését.
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1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.1. A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2020-2023.-ig elérendő (középtávú) céljait egyrészt a
Településfejlesztési Koncepció jövőképe és az ennek megvalósulása irányába mutató hosszú távú,
átfogó céljai foglalják keretbe, másrészt erőteljesen befolyásolják az Európa 2020 stratégiából
levezethető fejlesztési irányok: a kohéziós politika 11 tematikus célja és az egyes támogatási alapok
(ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) ezen célokhoz illeszkedő ún. beruházási prioritásai. Mivel várhatóan az EU
támogatások kiemelt – ha nem is kizárólagos – szerepet játszanak majd Jászkisér fejlődésében az
elkövetkező pár évben, e beruházási prioritások és a városi célok egymáshoz illesztése fontos eleme
jelen dokumentum tervezési folyamatának.
A célok meghatározása során többek között az alábbi szempontok is figyelembevételre kerültek:


az önkormányzatok megváltozott működési körülményei, elsődlegesen a humán közszolgáltatások
rendszerének alapvető átalakulása, a megváltozott önkormányzati feladatokból adódó városfejlesztési
lehetőségek, illetve kihívások, valamint



Kormány egyértelmű elkötelezettsége arra nézve, hogy alapvetően a gazdaságfejlesztést állítja a 20142020-as Európai Uniós fejlesztések fókuszába

Ezek a megváltozott körülmények nem feltétlenül indokolják a település azon korábban
megfogalmazott céljainak gyökeres átformálását, amelyek ma is érvényesek és reálisak. Azt azonban
fontos szem előtt tartani, hogy a jelen Stratégiában megfogalmazott célok egyik fontos eleme kell,
hogy legyen annak megítélése, hogy azok reális elérhetőségét hogyan befolyásolja a megváltozott
külső feltételek rendszere.
A fenti szempontoknak megfelelően került megfogalmazásra Jászkisér város jövőképe, mely az
elfogadás előtt álló Településfejlesztési Koncepcióban került rögzítésre. Ez egyaránt vonatkozik a város
társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére, valamint Jászkisér város térségi
szerepére.

Jászkisér jövőképe
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Jászkisér átfogó célja:

A föld és a víz erejére építő szemlélet a négy alapelem közül kettőt céloz, a Jászkisér adottságait
legmarkánsabban kifejezőket.
A kapcsolatokat ápoló és teremtő megfogalmazás az eredet és a történelem jelentette adottságok és
lehetőségek kiaknázását, az erő összefogással történő növelését takarja.
A középpont-megnevezés a hálózatkutatás világából származik. A kapcsolatokban gazdag
csomópontokat nevezzük középpontnak (hub-nak). A növekedés és a népszerűségi kapcsolódás
törvénye szerint előnyben részesülnek a középpontok, így egyre több és több kapcsolatra tesznek
szert.
Forrás: Barabási Albert László: A hetedik láncszem – A gazdag egyre gazdagabb

Jelen fejezet célja a középtávú városi célok részletes meghatározása. Jászkisér vonatkozásában kétféle
cél kerül meghatározásra:


Tematikus célok, amely tematikus jelleggel megfogalmazott, de nem szükségszerűen egy-egy ágazatra
korlátozódó érvényességű célok, melyek a város egészére vonatkoznak. A középtávú városi célok
integrált jellegű célok, olyanok, melyek eléréséhez több tematikus/ágazati jellegű tevékenység
koordinált végrehajtása szükséges. A célok kialakításánál fontos szempont volt, hogy az ITS nem
kizárólag Jászkisér Város Önkormányzata, hanem a város egészének tervezési alapdokumentuma. Ebből
kifolyólag tartalmazza azokat a célokat is, amelyek megvalósításáért az Önkormányzat csak közvetve,
vagy részben felelős, hiszen azokat állami, magán, non-profit szereplők valósítják majd meg. E tematikus
célok a Településfejlesztési Koncepcióban a település egészét átfogó részcélokként kerültek
meghatározásra. Az ITS e célokat tekinti tematikus céloknak, és a Koncepcióban meghatározott
számozást követve, „T”-betűvel jeleníti meg azokat.



Városrészi (területi) célok, amelyek Jászkisér 6 városrészére kerültek lebontásra. E célok a
Településfejlesztési Koncepcióban nem szerepelnek, így azok meghatározása jelen fejezet részét képezi.
A városrészi célok sorszámozása „V”-betűvel kezdődik.

A stratégia eredményességének méréséhez elengedhetetlen, hogy a felállított célokhoz indikátorok (a
célok elérését jelző mutatók) kerüljenek hozzárendelésre. Az eredmény-orientáltság erősítése a 20142020 időszak EU kohéziós politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése az előző
időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén. Az ITS
indikátorok az alábbi, a kohéziós politikához is illeszkedő rendszer szerint kerültek meghatározásra a
tematikus célok vonatkozásában.


Adott célhoz kapcsolódó eredményindikátorok. Ezen indikátorok teljes mértékben egyediek,
településfüggőek. Egy célhoz – annak összetettsége függvényében – legfeljebb 2-3 indikátor került
hozzárendelésre. Ezen indikátoroknak teljesíteniük kell a mérhetőség követelményét, azaz célértékkel
kell rendelkezniük.



Az adott célhoz kapcsolódó beruházási prioritások tartalmához illeszkedő outputindikátorok.
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A fentieken túl fontos kiemelni, hogy az ITS megvalósítása kapcsán, nem csupán az alábbiakban
bemutatott célok, hanem az Integrált Településfejlesztési Koncepcióban meghatározott horizontális
elvek is érvényesítésre kerülnek.
A tematikus célok meghatározása
A Településfejlesztési Koncepció megfogalmazta Jászkisér Város stratégiai céljait, tematikus céljait és
tematikus részcéljait, melyek jelen ITS-ben is az alábbiak szerint szerepelnek:
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TEMATIKUS CÉLOK/RÉSZCÉLOK
1. GAZDASÁG STABILIZÁLÁSA
T1.1. Mezőgazdaság és ipar egyensúlyának megteremtése
Jászkisér Város Önkormányzata, a kormányzati elképzelésekkel összhangban, gazdasági programjában
is rögzítette, hogy teljes mértékben elkötelezett a helyi gazdaságfejlesztés iránt, és minden
rendelkezésére álló eszközzel támogatni fogja a Jászkiséren jelenleg is működő, illetve a jövőben ide
települő vállalkozásokat.
Jászkisér Város Önkormányzata számára a helyi gazdaság szerepe egyre fajsúlyosabb, hiszen a helyi
adóztatásból származó bevételek egyre jelentősebb arányt képviselnek a finanszírozásban, melyekből
az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait látja el.
T1.1.1 Termőhelyi adottságokra építő mezőgazdaság erősítése



Kölcsönös gazdasági együttműködésen alapuló mezőgazdasági együttműködések kialakítása.
Termál vízenergiára épülő kertészet, erdőgazdálkodás, halgazdaság és horgászturizmus,
valamint tevékenységek a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó állattenyésztés és állati
terméket előállító vállalkozások erősítése.

T1.1.2. Állattenyésztés, halgazdálkodás támogatása





A megfelelő szakmai gyökerekkel és kialakult, ám elhanyagolt infrastruktúrával rendelkező,
jelentős mezőgazdasági termőterületen képződő terményekre alapuló szarvasmarha-, juh- és
baromfi-tenyésztés megerősítése.
Uniós támogatásoknak és egyéb hazai forrásoknak igénybevétele.
A meglévő halgazdaságra és a jelenlévő horgászatra alapozó új kisüzemi halgazdaságok
létrehozása.

T1.1.3. Helyi őstermelői piac fejlesztése, helyi terményekre szakosodott élelmiszeripar erősítése






A település jó termőhelyi adottságú belterületi és zártkerti ingatlanjainak kihasználása.
A helybeliek zöldség- és gyümölcstermesztési szakértelmének visszahozása. Különböző
tanfolyamokkal, illetve a közmunkán keresztül a mezőgazdaság ezen megélhetési formájának
megtanítása. A házi gazdaságokhoz szükséges ismeretek központi propagálása és támogatása.
Az őstermelők számának az ágazati siker fokmérőjévé való megválasztása.
Piacfejlesztés.

T1.1.4. Iparterületek fejlesztése és rekonstrukciója




Megújuló energiaforrásokra alapozott, a településre bevezető utak mentén, a lakóövezeteken
kívül létrehozott ipari és gazdasági területek kialakítása.
A helybeli munkaerő könnyű odajutási és a területek költséghatékonyabb közművesítési
lehetőségének megteremtése.
A MÁV Felépítmény Karbantartó Kft. és más magáncégek vasútgépészeti ágazata, a földgáz
kitermelés, a termál vízenergiára épülő könnyű ipar, valamint a szolgáltatások megtartása,
betelepítése.

T1.2. Helyi gazdaság erősítése
Jászkisér Önkormányzata célként tűzte ki, hogy a már meglévő kistérségi kapcsolatait tovább erősítse,
és új együttműködéseket alakítson ki a gazdaságfejlesztés területén is. A város a fejlesztésben érdekelt
szereplők együttműködését várja, hogy az elvándorló és ingázó helybeli munkaerő részére a
településen hozzanak létre új és több embert foglalkoztató munkahelyeket. A térségben sokan
dolgoznak Jászberény, Jászfényszaru és Jászárokszállás városokban. Jászkisér az ezekben a városokban
megtelepedett iparágakkal nem számol saját területén. A város a helyi, jó mezőgazdasági és
állattenyésztési képességekhez, kapacitásokhoz illeszthető élelmiszer-előállító üzemek létrehozását
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preferálja. Ezzel a mezőgazdasági földtulajdonosok helyi növénytermesztési felvevő piacának
biztosítását és a hozzá kapcsolódó vállalkozások erősödését várja.
T1.2.1. Kínálati oldal megteremtése



A külterületi termőterületek termésére épülő tej, tojás és élőállat előállító mezőgazdasági
üzemek fejlesztése.
Beruházási kedv visszaadása.

T1.2.2. Helyi adottságokra települő turisztikai kínálat megteremtése





Helyi vadász- és horgászturizmus népszerűsítése.
Tározó körüli kerékpárút fejlesztése.
Sportturizmus kiaknázása (rendezvények támogatása, versenyhelyszín biztosítása).
A város kapcsolatrendszerének a városmarketing eszközeivel történő fejlesztése.

T1.2.3. Mikro- és kisvállalkozások, kisiparosok megtelepedésének támogatása





Hosszú távú, kedvező adópolitika kialakítása.
Megújuló energiaforrásokra való rácsatlakozási lehetőség biztosítása.
Helyi gazdasági egyeztető és információs fórumok működtetése.
Vállalkozásbarát szemlélet meghonosítása.

T1.2.4. Rövid ellátási lánc preferálása, helyi szolgáltatások fejlesztése



Helyben, illetve várostérségben termelt javak őstermelői piacon való értékesítése.
Helyben, illetve várostérségben termelt mezőgazdasági termények felhasználásának,
tárolásának, feldolgozásának előtérbe helyezése.

T1.3. Foglalkoztatás bővítése
A vállalkozóbarát szemlélet, a kedvező helyi adópolitika kialakítása ösztönzőleg hat az új vállalkozások
betelepedésére, a meglévők bővítésére és ezáltal a foglalkoztatottak számának növekedésére. A város
vezetése továbbra is fontos feladatának tekinti a közfoglalkoztatás szervezését, illetve a munkaerőpiacon hátrányban lévő, főként alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, tartósan munka nélkül lévők
közfoglalkoztatásba történő bevonását.
T1.3.1. Munkahelyteremtés támogatása




Helyi iparűzési adó csökkentésének kidolgozása és ütemezése.
Beruházás-ösztönző településrendezési eszközök megalkotása.
Vállalkozások pályázati forrásokhoz jutásának támogatása.

T1.3.2. Helyben lakók helyben foglalkoztatásának preferálása



Tág foglalkoztatási struktúra, amely helyben tartja mind a magasan képzett rétegeket, mind a
betanított munkát végzőket.
Hátrányos társadalmi csoportokra vonatkozó, célzott munkahely-teremtési programok
kidolgozása.

T1.3.3. Minden képzettségű szint számára munkaalkalom megteremtése






Hosszú távon is fenntartható közmunkaprogram megteremtése.
Az önkormányzati ingatlanvagyon gazdasági hasznosítása.
Erdőgazdálkodás, legeltetéses állattartás, ültetvények telepítése,
gyümölcstermesztés meghonosítása.
Mezőgazdasági üzemek (tej, tojás, élőállat) megtelepítése a településen.
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.

zöldség

és

T1.3.4. Közfoglalkoztatás bevétel-orientált tervezése


Hosszú távon is fenntartható közmunkaprogram megteremtése.
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A közfoglalkoztatásban eddig elért eredmények megtartása és továbbfejlesztése.
Közfoglalkoztatás lehetőségének fenntartása az önkormányzat által működtetett
intézményekben.
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.

T1.4. Képzés piaci igényekhez igazítása
A város jövőjét a lokálpatrióta fiatalok helyben tartása jelenti. Kiemelt figyelmet kell tehát fordítani az
oktatásra és a képzés szerinti elhelyezkedési lehetőségek növelésére. Támogatni kívánja a város
mindazokat a kezdeményezéseket, melyek erősítik a városhoz való kötődést. Az Önkormányzat
ösztöndíj támogatásban részesíti a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő jászkiséri lakóhellyel
rendelkező általános- és középiskolás tanulókat, valamint a felsőoktatási intézményekben
továbbtanuló hallgatóit. Támogatásra méltó mindazon kezdeményezés, amely az ifjúsági korosztály
számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez biztosít lehetőséget, miközben a korosztályok közötti
együttélést is szolgálja.
T1.4.1. Színvonalas nevelői, oktatói gárda alkalmazása



Oktatási-nevelési munka elismerése.
Közösségi élet, identitáserősítő programok támogatása.

T1.4.2. Vállalkozásokkal egyeztetett képzési programok kialakítása


Szakképzés, felnőttképzés piaci igényekkel való összehangolása.

T1.4.3. Felnőttképzés erősítése, felzárkóztatást segítő tanfolyamok szervezése


Helyszín biztosítása.

T1.4.4. Képzett rétegek helyben maradásának támogatása


Ösztöndíj program folytatása.

2. ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
T2.1. Demográfiai egyensúly megteremtése
A városban élők elégedettségét meghatározza a város családbarát jellege, amely kiterjed a közösségi
szolgáltatások igénybevételének lehetőségére (pl. rugalmas nyitva tartás, kedvező megközelíthetőség).
A lakosság megtartásának kulcstényezője a helyi identitástudat további erősítése.
A társadalom fejlettségének egyik fokmérője, hogy a város és lakossága mennyire szolidáris az
időskorúakkal szemben. A település a továbbiakban is tervezi az idősekre irányuló egészségfejlesztési
szolgáltatások, programok bővítését.
Az Önkormányzat a jövőben is támogatni kívánja az országosan meghirdetett pályázatokkal és
programokkal összhangban (pl. GINOP-8.4.1/A-16 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló
energia felhasználásának növelését célzó hitel, CSOK stb.) a településen élő fiatalok helyben
maradását.
T2.1.1. Népességszám stabilizálása





Lakáshoz jutás támogatási formáinak bővítése.
Az állami fenntartású köznevelési intézmények önkormányzati támogatása.
Ifjúsági szervezetek támogatása, városhoz való kötődésük erősítése.
Hagyományőrző csoportok és kulturális műhelyek támogatása.

T2.1.2. Családbarát város kialakítása


Bölcsődei férőhelyek növelése.
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Közbiztonság szintjének emelése.
Városi, intézményi honlapok felhasználóbarát megújítása.
Informatikai korszerűsítések.
Ingyenes internet biztosítása a főtéren.
Civil ház létesítése, a Művelődési ház felújítása.

T2.1.3. Idősek ellátásának fejlesztése



Idősekre irányuló egészségfejlesztési szolgáltatások fenntartása, bővítése.
Önkéntesség szemléletének elterjesztése.

T2.1.4. Közösségteremtés ösztönzése


Időseket célzó programok bővítése.

T2.2. A lakosság egészségügyi állapotának javítása
A betegellátás biztonsága érdekében a jövőben is fontosnak tartja a város az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális színvonalának további emelését.
Előtérbe kerül a prevenciós programok megvalósításának támogatása az egészségmegőrzés és
egészségfejlesztés területén a lakosság általános egészségi állapotának javítása érdekében. További cél
a civil szervezetek egészségfejlesztési tevékenységekbe való intenzívebb bevonása is.
T2.2.1. Megelőzésre összpontosító ellátórendszer kiépítése





Egészségügyi intézmények fejlesztése.
Egészség-prevenciós társadalmi akciók folytatása, bővítése. (pl. szűrőprogramok, védőoltások,
tanácsadás)
Civil szervezetek egészségfejlesztési tevékenységekbe való bevonása.
A városi Vöröskereszttel való együttműködés bővítése.

T2.2.2. Aktív és minőségi időskor megalapozása




Idősek igényeit is kielégítő e-közszolgáltatás bővítése.
Nyugdíjas egyesület működésének támogatása.
Szépkorúak segítése.

T2.2.3. Sportolási lehetőségek bővítése



Vízi iskolai testnevelési program folytatása.
Sportegyesület támogatása.

T2.2.4. Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése



Szakorvosi eseti rendelések további kialakítása.
Háziorvosi ellátás biztosítása.

T2.3. Arculatfejlesztés
Az Önkormányzat a jövőben is támogatni kívánja az országosan meghirdetett Otthon Melege
Programban résztvevő családiház-tulajdonosokat. A pályázat révén nemcsak javul a város
lakóépületeinek esztétikai megjelenése, hanem kedvező irányban változnak az épületek energetikai
jellemzői, ami – nem utolsó sorban – jelentős megtakarításokat eredményez a lakosság számára.
Továbbra is támogatni szükséges azon kulturális helyi értékek feltárását, bemutatását és megvédését,
amelyek a jövő számára is értéket képviselnek.
Az arculatfejlesztés egyik pillére lehet a két templom és a piactér valamint a Kossuth tér által határolt
belső terület.
T2.3.1. Hagyományos arculati elemek megőrzése



Kulturális értékek védelme.
Intézmények igényes megjelenésére való törekvés.
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T2.3.2. Városrekonstrukció erősítése


A központi terület zöldfelületeinek megújítása, fejlesztése. Parkolóhelyek, járdák, sétányok
megépítése a közintézmények lakossági megközelíthetőségének érdekében.

T2.3.3. Vízi elemek (élővízfolyások, tavak) hangsúlyos kezelése


A településen található bányagödrök és erek, vizenyős területek rehabilitációja. Pihenő,
horgásztavakká alakítása, környezetének parkosítása, rendezése

T2.3.4. Értékes táji elemek megőrzése


Turisztikai programok táji elemekre való ráépítése.

T2.4. Társadalmi befogadás, szociális biztonság erősítése
Egy város fejlődése nagymértékben függ annak társadalmától, a társadalom szolidaritásától, az aktív
helyi közösségek jelenlététől.
Jászkisér fejlődésében fontos szerepet tölthetnek be a közösségi és önkéntes kezdeményezések, ennek
érdekében fontos, hogy a város bátorítsa és támogassa a helyi közösségek, civil szervezetek
működését.
T2.4.1. Következetes elvárások érvényesítése



Nevelési programok felépítése.
Támogatási feltételrendszer kidolgozása.

T2.4.2. Közmunkaprogram bővítése



Értékteremtő közmunkaprogramok további fejlesztése.
Közmunkaprogramot támogató beruházások megvalósítása.

T2.4.3. Szociális ellátás fejlesztése




Civil szféra idősellátásba való bevonása.
Támogatási rendszer fenntartása.
Kiemelt figyelem az idősek és gyermekkorúak irányába.

T2.4.4. Közbiztonság erősítése, közszolgáltatások elérhetőségének javítása





Térfigyelő kamerarendszer kiépítése a közbiztonság és a közlekedésbiztonság javítására.
Szoros kapcsolattartás a polgárőr egyesülettel és a rendőrhatósággal.
Házi segítségnyújtás biztosítása.
Kerékpárúthálózat kiépítése.

3. ÉPÍTETT KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE
T3.1. Városrészek kiegyensúlyozott fejlesztése
A közterületek általános állapota fejlesztést igényel. Az utak és parkolók műszaki, illetve esztétikai
állapota, a közterek, zöldterületek kialakítása beavatkozást tesz szükségessé. A város arculati javítása
egyaránt érinti a lakosságot, az idegenforgalmat és a külső befektetők letelepedési szándékát. A külső
megjelenés esztétikusabbá tételével a befektetők számára vonzóbb, a lakosok számára élhetőbb
település alakítható ki.
A leromló területek felzárkóztatása szorosan összekapcsolódik a helyi társadalom felzárkóztatásával.
T3.1.1. Városrészközpont rekonstrukciója




Közterületi rehabilitáció kiemelten a fő és részközpontok szerepére.
Intézményi, kereskedelmi, közlekedési, zöldfelületi megújítás a sűrűsödést adó területeken.
Megközelíthetőség erősítése (kerékpárutak, parkoló felületek, közösségi közlekedési
megállók).
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T3.1.2. Közterületek arculati erősítése






Jászkisér történelmileg kialakult ligetes, parkos jellegének visszaállítása.
Lombkoronaarány növelése.
Arculati erősítés.
Az utak burkolása.
Az eltérő használati módú felületek elkülönítése.

T3.1.3. Külterületi beépített helyek fenntartó fejlesztése


Szellőhát belterületbe vonása, fejlesztése és a település napi vérkeringésébe való bekapcsolása.

T3.1.4. Szegregátumok szociális rehabilitációja






A népszámlálási adatok alapján szegregátumként azonosított városrészek lakóinak bevonása a
közmunkaprogramba
A hiányzó közösségi szocializációs környezet önkormányzati fenntartása.
A munkalapú életmód és közösségi ritmus kialakítása, népszerűsítése.
A saját lakókörnyezet általános normáinak kialakítása az ott lakók aktív közreműködésével.
„Családmentorok”rendszerének megteremtése és a szocializációs folyamatokba való illesztése.

T3.2. Intézményi infrastruktúra fejlesztése partnerek bevonásával
Kiemelt feladat a település életében az intézmények folyamatos karbantartása, felújítása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése, mely a 2014-2020-as programozási időszakban több intézményt is érinteni
fog.
T3.2.1. Oktatási, kulturális infrastruktúra fejlesztése





A Bocskai úti és Attila úti Óvoda telephelyi korszerűsítése és a Kossuth téri központi épület régi
épületszárnyának további felújítása.
A református iskola (Hősök téri) épületében iskolamúzeum, illetve az egyházközösségeket
bemutató helyiségek kialakítása.
A Makovecz Művelődési ház felújítása, a Városi Könyvtár épületének korszerűsítése.
A napközi-konyha épületében lévő tantermek és Bem úti tornaterem felújítása, korszerűsítése.

T3.2.2. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése




Háziorvosi és védőnői szolgáltatás technikai eszközeinek fejlesztése.
A fogorvosi rendelők épületének korszerűsítése, technikai színvonalának bővítése.
Sportlétesítmények megújítása, fejlesztése (Sportpályakerítés felújítása, műfüves pálya
építése, kondicionáló kültéri park építése)

T3.2.3. Szociális, sport és szabadidős infrastruktúra fejlesztése





Öregek Napközi Otthonának kapacitásbővítése, bentlakásos idősek otthonának megvalósítása.
Városi Tornacsarnok megtervezése és megépítése.
Műfüves focipálya építés a Vasút úton, kondi-park építés a Szent István parkban.
Belterületi „kerékpáros” folyosó kialakítása a település keleti kijárata (Pély, a Tisza felé)

T3.2.4. Városüzemeltetés (pl. temető) fejlesztése




A jászkiséri temetők önkormányzati kezelésbe vétele, a temető ingatlanok környezetének
rehabilitációja.
A csapadékelvezető árokrendszer folyamatos karbantartása.
A település központjának és Fő utcájának közvilágítási cseréje, földkábeles megoldása.

T3.3. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
A város fejlődésének egyik kulcstényezője a városi közlekedés fenntartható fejlesztése, a
környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése.
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A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele, hogy a közösség közlekedése funkcionálisan
illeszkedjen a közintézmények forgalmához és használatához. A kerékpáros és gyalogos közlekedés
feltételeinek fejlesztése, a munkarendhez igazodó közlekedésszervezés és gyalogos-, kerékpáros
„barát” gépjármű parkolóhelyek kialakítása. A település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésekor
kiemelt figyelemmel kell lenni a közlekedésbiztonságra, ami a csomópontok, útkereszteződések
szabványos ki-és átépítését jelenti a városközponti területen és a bevezető utak kereszteződéseiben.
T3.3.1. Tervezett gyorsforgalmi út település érdekét szolgáló nyomvonalának képviselése


Kapcsolatok kialakítása az út tervezésében résztvevőkkel / érdekeltekkel.

T3.3.2. Úthálózati, csomóponti fejlesztések




Városi közlekedési rendszer kidolgozása. A Pélyi út állami közkezelőnek való átadása a Fő út
önkormányzati szakaszával „rákapcsolása” a Tiszasüly-Jászkisér összekötő állami közúttal.
A 2-es számú akcióterület közlekedési de-centrum kialakítása, városi buszpályaudvar
kialakítása.
A piac előtti buszmegálló kialakítása, a piac parkolási lehetőségeinek bővítése.

T3.3.3. Kerékpárutak, gyalogjárdák építése


A Fő úton a Szent István park felől az országos kerékpárút ((Hatvan) – megyehatár –
Jászfényszaru – Jászberény – Jásztelek – Jászkisér és (Boconád) – megyehatár – Jászszentandrás
– Jászapáti – Jászkisér – 3224. sz. út Térségi kerékpárút-hálózat elemek) nyomvonalának
folytatása a Hősök tere, Rózsa utca, Vágóhíd út irányába Kelet felé. A Hősök tere, piactér, Petőfi
út Dél felé vezető szakaszának kerékpáros-gyalogos kiépítése. A Vasútállomás irányába a Vasút
úton a Kiskőr úton a Sűlyi út felől kerékpáros-gyalogosjárda építése a Szőlő út, Sűlyi út saroktól.

T3.3.4. Parkoló felületek kialakítása





A városközpont összes közintézményéhez elírás szerinti parkolóhely kialakítása.
A kereskedelmi létesítményekhez kapcsolódó parkolóhely kialakítása.
A Vasút úton a sportpályához és vasútállomáshoz szükséges parkolók kialakítása.
A temető bejáratainál szilárdburkolatú parkoló kialakítása.

T3.4. Közmű infrastruktúra fejlesztése
A kommunális infrastruktúra (ivóvíz-, szennyvíz-hálózatok, szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás)
elemeinek és a környezeti biztonságot szolgáló hálózatos rendszerek (ivóvízbázisok, csapadékvíz
elvezető rendszer) fenntarthatósági elvek mentén történő folyamatos megújítása és fejlesztése, amely
az ellátás-, és környezetbiztonság szinten tartásához, illetve növeléséhez egyaránt hozzájárul.
A karbantartás, fejlesztés, kiépítés során elsődleges szempont az energiahatékonyság növelése, a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás.
T3.4.1. Vízbázis védelme



A település összes lakott telkének rákötése a szennyvízhálózatra.
Az állattartó gazdálkodók trágyatárolóinak korszerűsítése.

T3.4.2. Felszíni víz, belvíz városi szintű rendezése




A településen lévő bányagödrök, tavak pihenőtavakká történő fejlesztése.
A belvizes belterületek bel- és csapadékvíz rendezése.
A Csalogány telepi horgásztó környezetének rehabilitációja, a víztáplálás megoldása.

T3.4.3. Szennyvíztisztító-telep fejlesztése




Szellőhát településrész szennyvízelvezetésének korszerűsítése. A korábban kialakított
szennyvíz hálózat karbantartása, jelentkező problémák megoldása és a megfelelő működés
folyamatos biztosítása.
Szennyvízhálózatra való rákötések arányának növelése.
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T3.4.4. Megújuló energia-használat növelése





A több mint 30 éve zavartalanul működő, ún. kievi (átfolyó) rendszerű fűtésmódon hasznosuló
K-38-as termálkút, mint elsőszámú megújuló energiaforrás, felhasználása a fejlesztések során.
A kútból vízkivételkor feltörő eddig nem hasznosított kisérőgáz (CH4, metán) villamosenergia
termelésre való hasznosítása egyik részben az üvegház hatású gázok kibocsájtásának
mennyiségi csökkentésére, másik részben a települési energiaigény fűtési szezonban történő
alkalmazására.
Napelempark létesítése.

4. KLÍMATUDATOS LÉPÉSEK MEGTÉTELE
T4.1. Kompakt város megteremtése
Kompaktnak minősül a városszerkezet, ha adott határokon belül maradva, kellően sűrű ahhoz, hogy a
közösségi közlekedés, illetve a közműrendszerek hatékonyak és fenntarthatóak legyenek. A lakóhely –
munkahely – szolgáltatás – kereskedelem közelsége, valamint a funkciógazdagság a közlekedési
kényszert csökkenti. Fenntarthatósági és hatékonysági szempontból a kompakt város megteremtése
tekinthető fejlesztési elvnek.
Jászkisér 2016-os statisztikai adatai alapján 41 fő/km2 népsűrűségű település. Ezzel az értékkel vidékies
településnek számít (vidékies településnek a 150 fő/km2 alatti népsűrűségű települést tekintjük). Az
alacsony népsűrűségi értéket nagy külterülettel rendelkezése megmagyarázza.
A kompakt város a biológiailag aktív felületek megmaradását támogatja. Így tesz Jászkisér is, aki
korábbi zöldfelületeinek visszaállítására törekszik.
T4.1.1. Szétterülés mérséklése
Jelenleg folyik a településrendezési eszközök felülvizsgálata. A terv javaslattal él a korábban
kijelölt déli lakóterületi fejlesztés visszavonására, a belső területek intenzitásának emelésére.
Fejlesztésként a még egyelőre hiányzó közmű és közlekedési infrastruktúra kiépítését támogatja,
melyeknél előnyben részesülnek a környezeti és klímatudatos megvalósítási módszerek. A
gazdasági területek kijelölésénél a bevezető utak menti elhelyezkedés számít fő elvnek, ezzel
elkerülhető a lakóterületeket zavaró teherforgalom.
T4.1.2. Településszerkezeti rendszer felülvizsgálata
A kompakt város kialakítási elvét követve, a szétterülés mérséklésére a településszerkezeti
besorolások felülvizsgálatára sor kerül. A gazdasági és lakóterületek elválasztása, a tervezett
fejlesztéseket követő területfelhasználási rendszer megadása, a szerkezeti jelentőségű utak
hálózatos kijelölése tekinthetők vezérelveknek a tervezés során.
T4.1.3. Környezetbarát közlekedési módok támogatása
Jászkiséren a környezetbarát közlekedés a kerékpáros közlekedés használatát jelenti. A település
úthálózatához és közlekedési ritmusához illeszthető kerékpáros közlekedési koncepció
kidolgozása a főbb köz és szolgáltató intézmények kerékpáros megközelíthetőségét teremti meg.
T4.1.4. Átmenő forgalom tehermentesítő útra helyezése
Az átmenő forgalom belső elterelését az északi városrészben a Nagykör út fejlesztésével, a
vasútállomást érintő Kiskör út kialakításával és a Deák Ferenc, Rákóczi út, Bartók Béla utak
megfelelő megerősítésével kell kezdeni. Az átmenő forgalmon elsősorban a teher- és traktor
forgalmat kell érteni. Mindeközben Pély felől és Tiszasűly felől viszont az átmenő forgalom
bővítését célozza a település, amivel a népességszám stabilizálást kívánja elérni.
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T4.2. Zöldfelületek fejlesztése
Jászkisér nagy külterülettel és jó belterület adottságokkal – potenciális zöldterületekkel – rendelkezik.
A vonzó településkép megteremtése érdekében elengedhetetlen az eltűnt korábbi fasorok, erdősávok
és a városi parkos ligetes területek újratelepítése, további fejlesztése, környezetbarát
megközelíthetőségének biztosítása. A telepítendő új növényzet megóvása érdekében az
önkormányzatnak hatékony mezőőri rendszert kell létrehoznia.
T4.2.1. Mozaikos tájszerkezet megtartása, véderdősávok növelése






Az önkormányzati tulajdonú utak, dűlőutak és művelésből kivett földrészletekre hosszú távra
szóló fa- és növénytelepítési tervet kell készíteni a Nagykunsági Erdőgazdaság (NEFAG) szakmai
segítségével.
A magán földtulajdonosokat az erdő és ültetvény telepítések gazdasági hasznáról kell
meggyőzni és megfelelő szakmai segítségben részesíteni őket az új telepítések, megőrzése
karbantartásáról.
A településrendezési tervben szereplő zöldterületek megvalósítását, ki kell egészíteni a
dűlőutak melletti fasorok újratelepítésével

T4.2.2. Zöldfelületi rendszer minőségi javítása, fejlesztése




Fásítási program végrehajtása a termőhelyi adottságok és a hagyományos tájhasználat
figyelembe vételével. A telepítendő növények gazdasági jellegét kell figyelembe venni, hiszen
az önkormányzat jelentős összegeket költ szociális célú tűzifa vásárlásokra. A tervszerű fásítás
és telepítés célja, hogy a létrejövő fatömeg felhasználható legyen.
A közmunkaprogram segítségével és anyagi keretei között 10 ezres nagyságrendben
újratelepíteni a belterületi közterületeket, növelve a lombkorona-térfogatot.

T4.2.3. Intézménykertek fásítási arányának emelése


Az önkormányzati intézmények udvarait is a hagyományoknak megfelelően parkosítani
szükséges. Az intézmény jellegének megfelelően kerülnek a növények telepítésre, hogy a
funkcióhoz köthetők, vagy hasznosíthatók legyenek.

T4.2.4. Közterületek fásítása és növényállományának megújítása


Közparkok, játszóterek és közterek újrafásítása. /Csalogány-telepi horgásztó és környezete,
Bolhás, Mézesér, Homokos tó környéke, Somogyi Béla út, „Disznópiac”-Vércse utca/

T4.3. Energiatudatos változtatások
Gondot kell fordítani a lakosság szemléletformálására, az energiatudatos magatartás általánossá
tételére. Magyarországon várható klimatikus változások a hőmérséklet emelkedésével, a csapadék
mennyiségének csökkenésével és annak a korábbinál hektikusabb eloszlásával járnak együtt. Az
építésben ezért egyre nagyobb jelentőséget kap az egyes épületek tájolása (például a jelenleg
hátrányosnak tekintett északi lakások felértékelődhetnek), klimatikus hűtése, de jelentős mértékben
változhatnak az épületszerkezetek is. Az energiahatékonyság elvének érvényesítését nemcsak konkrét
építkezésekkel, hanem tudatos városi energiagazdálkodással lehet elérni. A rendelkezésre álló
technológiai lehetőségeket (elsősorban az információs és kommunikációs technológiát) innovatív
módon szükséges használni, elősegítve ezzel egy fenntarthatóbb városi környezet kialakítását.
Innovatív technológiák alkalmazásával csökkenteni lehet a költségeket és az energiafelhasználást,
valamint szélesíteni lehet a szolgáltatási kínálatot, ily módon javítva a lakosok életminőségét.
T4.3.1. Energiahatékonyság, energiatudatosság növelése




Intézmények energetikai fejlesztései.
Otthon Meleg Programban résztvevő családi házak támogatása.
Tanulmánytervek kidolgozása.
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T4.3.2. Hulladékhasznosítás arányának növelése



A szelektív, házhoz menő hulladékszállítás megszervezése
A lakosságot folyamatosan képezni kell a kevesebb hulladék előállításának módszereire és az
újrahasznosítás lehetőségeinek kialakítására.

T4.3.3. Megújuló energia-használat elterjesztése




A K-38-as hévízkút korszerűsítése.
Kisérőgáz hasznosításának megvalósítása, a kút villamosenergia fogyasztásának csökkentése.
A napelemek kialakítása az önkormányzati épületek tetőszerkezetein.

T4.3.4. Környezetbarát közlekedési módok támogatása






A városi kerékpárosút és járdahálózat kialakítása a szerkezeti jelentőségű utak mentén.
Az országos kerékpárút nyomvonalának belterületi kialakítása. ((Hatvan) – megyehatár –
Jászfényszaru – Jászberény – Jásztelek – Jászkisér, valamint a (Boconád) – megyehatár –
Jászszentandrás – Jászapáti – Jászkisér – 3224. sz. út Térségi kerékpárút-hálózat elemek)
Villamos autó töltőhely kialakítása.
A Fő út, Rózsa út, Vágóhíd úton végig haladó kerékpáros és gyalogos út kialakítása a TiszasülyHanyi árvíztározó gátjához. A Petőfi út., Kiskör út és Sülyi úton párhuzamos kerékpárút
kialakítása Besenyszög irányába. A temető, Vasút állomás, Sportpálya, Kiskőr út a Petőfi útig
kerékpáros-gyalogos út építése.

T4.4. Környezetterhelés csökkentése
A K-38-as hévízkút gáz kibocsájtásának felhasználása, hasznosítása. A településen évek óta terjedő
háztartási műanyag és autógumi hulladék téli elégetésének szankciókkal történő megakadályozása
T4.4.1. Katasztrófavédelmi, árvízvédelmi biztonság növelése


A Hanyi víztározó használatba vétele előtti szakmérnöki vizsgálatok elvégzése

T4.4.2. Levegő-, zaj-, rezgés-, talaj- és talajvízterhelés csökkentése




A téli időszakban a lakossági műanyag és gumihulladék elégetésének akadályozása különböző
szankciókkal.
Szórakozóhelyi zajterhelés csökkentésére tett önkormányzati intézkedések.
A szennyvízhálózatra való rákötés elősegítése.

T4.4.3. Vízfolyások ökológiai állapotának javítása


Jászkiséren természetes vízfolyások már nincsenek. A vagyonkezelő hatáskörébe tartozó állami
öntöző és belvízlevető csatornák állapotának figyelemmel kísérése.

T4.4.4. Környezettudatos elvek érvényesítése





A helyi újságban és elektronikus médiában folyamatosan tájékoztatásokat adni a lakosság
részére a különböző hétköznapi életüket befolyásoló környezeti ártalmak és azok megelőzésére
szolgáló módszerek alkalmazásáról.
Az oktatási és közintézményekben a felnövekvő generáció részére szemléletformáló oktatás
nyújtása.
Szelektív- és veszélyes hulladékgyűjtési akciók szervezése és lebonyolítása.
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Városrészi (területi) szintű célok
A középtávú területi – városrészi szintű – célok meghatározása az egyes városrészek gazdasági,
társadalmi és településszerkezeti helyzetfeltárása alapján, a fejlesztendő funkciók figyelembevételével
történt meg. A városrészi fejlesztések célja a város kiegyensúlyozott területi, gazdasági és társadalmi
fejlődésének biztosítása. Jászkiséren elkülöníthetők a karakterükben eltérő városrészek. A városrészek
a hagyományokat alapul véve kerültek lehatárolásra.
A hosszú távú városfejlesztési célok teljesülése valamennyi városrészt érinti, azonban vannak olyan
beavatkozások, amelyek megvalósításával egy-egy városrész területén a kitűzött cél fokozottan
érvényesíthető. Ilyenek például az intézmények felújításai, a lakóterületi fejlesztések, a gazdasági célú
beruházások.
Jászkisér városrészei az alábbiak:
1. Városközpont
2. Északi városrész
3. Délkeleti városrész
4. Délnyugati városrész
5. Szellőhát városrész
6. Külterület

Város(rész) központi

Lakó

Humán szolgáltatási

Közigazgatási

Közösségi

Közlekedési, távközlési

Turisztikai, rekreációs

Zöldterületi, környezeti

Mezőgazdasági

Kereskedelmi

Városrészek/Funkciók

Ipari, logisztikai

2. táblázat – Városrészek funkciói

Városközpont
Északi városrész
Délkeleti városrész
Délnyugati városrész
Szellőhát városrész
Külterület
A városrészek fejlesztési céljainak meghatározása az alábbi elvekre épül:


A lakófunkció minden városrész esetében domináns. A lakófunkciók erősítése ugyanakkor nem újabb,
jelentős kiterjedésű területek lakóövezetté alakítását jelenti, sokkal inkább a lakásállomány és
környezetének megújítására kell koncentrálni, aminek pozitív hatásai környezeti és gazdasági
szempontból egyaránt megmutatkoznak (pl. energiahatékonyság növekedése, közművek és
közszolgáltatások hatékonyabb fenntartása).



A hagyományos beépítésű leromlott területek esetében elengedhetetlen azok komplex fejlesztése: a
közterületek rehabilitációja, a lakásállomány energiahatékonysági korszerűsítése és a közintézmények
infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése mellett közösségi programok megvalósítása.



Szükség van közösségi jellegű fejlesztésekre, amelyek mérete, hatóköre és célcsoportja városrészenként
eltérő.



A zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése valamennyi városrész esetében kiemelten fontos.
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Egyes fejlesztési típusok, csak egy bizonyos városrészben lesznek relevánsak, mint például a
közigazgatási funkciók megerősítése, mely városközpontban koncentrálódik.



A város több területén is szükség van turisztikai, rekreációs funkciók erősítésére, amelyek volumene és
célcsoportja eltérő az egyes városrészek esetében. A városba látogatók elsődleges célterületei a
külterületen található Tomi-erdő, a horgásztavak, amelyek turisztikai fejlesztése kiemelt fontosságú,
emellett azonban több rekreációs célterület fejlesztése is indokolt elsősorban a városban élők számára.



A város több területén is szükség van a közlekedési funkció erősítésére (pl. kerékpáros és közösségi
közlekedés fejlesztése, csomópont kiépítése, belterületi utak és járdák felújítása). A kerékpározás
feltételeinek javítása (vagy ahol hiányzik, ott megteremtése) fontos szempont az összes infrastrukturális
fejlesztésnél.



Kereskedelmi és szolgáltatási fejlesztéseket elsősorban a városközpontban szükségesek, azonban az
iparterületek bővítése is központi szereppel bír.



Jászkisér mezőgazdasági hagyományai okán az ehhez köthető fejlesztések kiemelt területnek
minősülnek, melyek azonban a külterületet érintik döntően.

V1. Városközponti funkciók megerősítése
A városrész fejlesztésének célja a városközponti területek megújításával egy egységes arculatú, fejlett
központi funkciókkal rendelkező pezsgő, vonzó városközpont megteremtése. A városközpont
fejlesztésének eredményeként nő a város népességmegtartó képessége, turisztikai vonzereje és
gazdasági potenciálja.
A célok eléréséhez az alábbi tevékenységek járulhatnak hozzá:


Egységes, hangulatos városközpont megteremtése egyrészt minőségi épített környezet biztosításával,
másrészt a meglévő közösségi terek élővé tétele, pezsgő, színes kulturális programok kínálatának
bővítésével, rendszeressé tételével



Kiskereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek színvonalas és változatos kínálatának fejlesztése,
szolgáltatási skála bővítése



Fogyasztói igények kielégítéséhez önkormányzati tulajdonú színtereik (üzletházak, városi piactér)
fejlesztése



Infrastrukturális intézményi fejlesztések



Építészeti értékek védelme



Kiterjedt zöldfelületi elemek védelme és fejlesztése



Részben leromlott állapotú közterületi burkolatok javítása



A városközpontot érintő vendéglátó- és szórakozóhelyek fejlesztései



Közlekedési infrastruktúra fejlesztése



Tömegközlekedés fejlesztés



Önkormányzati programok a fiatalok lakáshoz, munkahelyhez jutásának elősegítésére



Helyközi tömegközlekedési csomópontok jobb elérhetőségének biztosítása
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V2. Északi városrész lakóterületi környezetének fejlesztése és szociális erősítése
A városrész fejlesztésének célja a lakóterületeken a lakhatási körülmények javítása és a szegregációval
érintett vagy veszélyeztetett területek felzárkóztatása.
A célok eléréséhez az alábbi tevékenységek járulhatnak hozzá:


Közterületek fejlesztése



Szolgáltatások, kereskedelmi egységek létesítése



Fiatalok beköltözésének támogatása



Munkahelyteremtés



Falusi turizmus fejlesztése



Háztáji gazdálkodás



A lakosság családi ház utáni igényének fenntartása



Helyközi tömegközlekedési csomópontok jobb elérhetőségének biztosítása

V3. Délkeleti városrész lakóterületi környezetének fejlesztése és szociális erősítése
A városrész fejlesztésének célja a lakóterületeken a lakhatási körülmények javítása és a szegregációval
érintett vagy veszélyeztetett területek felzárkóztatása.
A célok eléréséhez az alábbi tevékenységek járulhatnak hozzá:


Közterületek fejlesztése



Szolgáltatások, kereskedelmi egységek létesítése



Fiatalok beköltözésének támogatása



Munkahelyteremtés



Falusi turizmus fejlesztése



Háztáji gazdálkodás



A lakosság családi ház utáni igényének fenntartása



Helyközi tömegközlekedési csomópontok jobb elérhetőségének biztosítása

V4. Délnyugati városrész lakóterületi környezetének fejlesztése
A városrész fejlesztésének célja a lakóterületeken a lakhatási körülmények javítása.
A célok eléréséhez az alábbi tevékenységek járulhatnak hozzá:


Közterületek fejlesztése



Szolgáltatások, kereskedelmi egységek létesítése



Fiatalok beköltözésének támogatása



Munkahelyteremtés
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Falusi turizmus fejlesztése



Háztáji gazdálkodás



A lakosság családi ház utáni igényének fenntartása



Helyközi tömegközlekedési csomópontok jobb elérhetőségének biztosítása

V5. Szellőhát lakókörnyezeti fejlesztése
A városrész célja lakóterületének fejlesztése, a lakhatási feltételeinek javítása és a városközponttal való
kapcsolatának erősítése.
A célok eléréséhez az alábbi tevékenységek járulhatnak hozzá:


Közterületek fejlesztése



Zöldfelületek fejlesztése

V6. Külterület gazdasági helyzetének erősítése
A fejlesztés célja a külterület város számára megfelelő hasznosítása, a mezőgazdasági és ipari feltételek
javítása.
A célok eléréséhez az alábbi tevékenységek járulhatnak hozzá:


Zöldfelületek fejlesztése



Környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartó innováció



Közlekedési infrastruktúra fejlesztése



Gazdasági célra hasznosítható szabad területek feltérképezése
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Klímatudatos lépések
megtétele

T4.4. Környezetterhelés
csökkentése

T4.3. Energiatudatos változtatások

T4.2. Zöldfelületek fejlesztése

T3.4. Közmű infrastruktúra
fejlesztése

T3.3. Közlekedési infrastruktúra
fejlesztése

T3.2. Intézményi infrastruktúra
fejlesztése partnerek bevonásával

Épített környezet fejlesztése

T4.1. Kompakt város megteremtése

Életminőség javítása

T3.1. Városrészek kiegyensúlyozott
fejlesztése

T2.4. Társadalmi befogadás,
szociális biztonság erősítése

T2.3. Arculatfejlesztés

T2.2. A lakosság egészségügyi
állapotának javítása

Gazdaság stabilizálása

T2.1 Demográfiai egyensúly
megteremtése

T1.4. Képzés piaci igényekhez
igazítása

T1.3. Foglalkoztatás bővítése

T1.2 Helyi gazdaság erősítése

Részcélok

T1.1. Mezőgazdaság és ipar
egyensúlyának megteremtése

Városrészi (területi) célok/
Tematikus célok
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1.2. A TEMATIKUS ÉS TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA
3. táblázat- Tematikus és területi célok közötti összefüggések

V1.
Városközponti
funkciók
erősítése
V2. Északi
városrész
lakóterületi
környezet
fejlesztése és
szociális
erősítése
V3. Délkeleti
városrész
lakóterületi
környezet
fejlesztése és
szociális
erősítése
V4. Délnyugati
városrész
lakóterületi
környezet
fejlesztése
V5.
Szellőhát
lakókörnyezeti
fejlesztése
V6. Külterület
gazdasági
helyzetének
erősítése

erős koherencia
gyenge koherencia
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A részcélokhoz illeszkedő TOP indikátorok bemutatása
4. táblázat – TOP indikátorok

Eredmény indikátor megnevezése
KMR és a kevésbé fejlett régiók közszféra adatai
nélkül számított foglalkoztatási rátáinak (20-64
évesek) különbsége
Külföldi és belföldi turisták költése
A 25-40 éves női népességen belül a
foglalkoztatásban lévő nők aránya
Elégedettség a települési környezet minőségével

Vállalkozási aktivitás a kevésbé fejlett régiókban
A
megújuló
energiaforrásból
előállított
energiamennyiség a teljes bruttó energiafogyasztáson belül
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz
jutók száma
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz
jutók közül a támogatás után hat hónappal állással
rendelkezők száma
Intézmények száma, amelyekben nőtt a
látogatottság a program előtti időszakhoz képest

Indikátor
mértékegysége
%

Vonatkozó célok
száma
T1.3.

milliárd Ft
%

T1.2.
T1.3.

pontérték (1-10)

db/lakosság
PJ/év

T1.3., T3.1., T3.2.,
T3.3., T4.1., T4.2.,
T4.3., T4.4.
T1.1, T1.2, T1.3
T4.3

fő

T1.1, T1.3

fő

T1.1, T1.3

db

T3.2

A beavatkozások megvalósulását várhatóan összességében az alábbi output indikátorok
számszerűsítik. Az egyes beavatkozások vonatkozásában a releváns indikátorok körét, célértékeit és a
célelérés időpontját a projektszintű dokumentációk (ITP, megvalósíthatósági tanulmány, pályázati
dokumentáció, stb.) definiálják a részletes műszaki tartalom ismeretében.
5. táblázat – Output indikátorok

Output indikátor megnevezése
Támogatásban részesülő vállalkozások száma
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe
A rehabilitált talaj összkiterjedése
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek,
illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások
várható számának növekedése
Közutak: A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
(beleértve a családi napköziket is)
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek
száma (beleértve a családi napköziket is)
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek
száma

Indikátor
mértékegysége
db
db
db
ha
ha
látogatás/év
km
db
db
db
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Output indikátor megnevezése
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott
terek
Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek
lakossága
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza
Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága
Kialakított kerékpáros barát települések vagy településrészek száma
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának
csökkenése
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült
éves csökkenése
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás
csökkenés
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség
Egészségügy: Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne:
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó
ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma
Szociális város rehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság
száma
Városfejlesztés: Helyreállított lakóegységek városi területeken
Szociális célú város rehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság
száma
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban
résztvevők száma
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű
személyek száma

Indikátor
mértékegysége
db
m²
fő
m
m²
m²
db
db
db
km
kWh/év
MW
CO2 egyenérték
tonnában
PJ/év
PJ/év
fő
db
db
db
fő
lakóegység
fő
fő
fő

Az indikátorok mérésére kb. évenkénti rendszerességgel kerül sor az operatív programokban
meghatározott Indikátor definíciós adatlapokban előírt módszertan szerint (indikátor számítási módja,
mutató forrása stb.). Az indikátorok nyomonkövetésén alapuló monitoring rendszer működtetését a
dokumentum 6.4. fejezete mutatja be.
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK
PROJEKTEK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA: STRATÉGIAI CÉLOK ÉS PROJEKTEK ÖSSZEFÜGGÉSE
Az integrált településfejlesztési stratégia tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozásokat
(projekteket, illetve programokat), melyek a célok eléréséhez szükségesek. Az ITS operatív jellege nem
jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és részletekbe menően, vagy akár hogy teljes körűen
kellene tartalmaznia a kitűzött céljai elérése érdekében megvalósítandó projekteket, elég, ha a
stratégia a projektek vázlatos bemutatására szorítkozik.1
Az ITS keretében szóba jöhető projekt típusok az alábbiak:


Akcióterületi projektek: Az akcióterületi projektek térben koncentrált és egymással összehangolt
elemeket tartalmaznak. Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések
egymásra szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását
illetve hatásának kiteljesedését, volumenük, így várható hatásuk akkora, hogy érzékelhető változást
idéznek elő az akcióterületen.



Hálózatos projektek: A hálózatos projekt egymással összehangolt, térben kapcsolódó fejlesztéseket
tartalmaz. A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, és
a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed.



Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések.

Jászkisér vezetése elkötelezett amellett, hogy a 2014-2020-as időszakban olyan fejlesztések
valósuljanak meg, amelyek egyrészt valóban a megfogalmazott jövőkép és a kitűzött középtávú célok
elérése irányában hatnak, másrészt reálisan megvalósíthatók. A Város lakosságszáma, mérete, a
rendelkezésre álló pénzügyi illetve humánerőforrások valamint a városszerkezeti adottságok alapján
azokra a fejlesztésekre és területekre kell fókuszálni, amely beavatkozások és ahol a beavatkozások
leginkább indokoltak.
Jászkisér tervezett fejlesztései kapcsolódnak egymáshoz, erősítve egymásra gyakorolt pozitív
hatásukat. A projekttípusok közötti átfedés (pl. egy hálózatos projekt akcióterületen megvalósuló
elemei) kifejezetten pozitív szinergiákat eredményezhet. Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a
középtávú városi célok kapcsolatát az alábbi táblázat foglalja össze. (Amennyiben egy fejlesztés több
célhoz is kapcsolódik, abban az esetben minden érintett célnál megjelenítésre került a projekt.)

1

Útmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014-2020 elkészítéséhez
(Belügyminisztérium, 2014. december 11.)
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6. táblázat- Projekttípusok és tematikus célok kapcsolatai

ITS Tematikus célok
T1.1. Mezőgazdaság és ipar
egyensúlyának megteremtése

T1.2. Helyi gazdaság erősítése

T1.3. Foglalkoztatás bővítése

T1.4. Képzés piaci igényekhez igazítása

Hálózatos projektek

Akcióterületi projektek

Egyéb projektek

 Városközponti Piac-kialakítása által a
gazdasági funkció erősítése
 Faipari feldolgozásra alkalmas
létesítmény és raktárterület kialakítása
 Erdősítés, gyümölcsösök telepítése
/Közfoglalkoztatási program fejlesztése/
 Vadkár-mentesítés
 Gyümölcsös telepítése
 Önkormányzati haszonállat-állomány
bővítése, elhelyezési helyének kiépítése
 Homoktövis ültetvény szükséges
mértékű infrastrukturális kiépítése
 Önkormányzat szarvasgomba
termelésben való részvételének erősítése
 Építtetői, befektetői igényeknek
megfelelő telekstruktúra kialakítása
 Városközponti Piac-kialakítása által a
gazdasági funkció erősítése
 Kis és középvállalkozások fejlesztési
céljaira alkalmas telephelyek megvalósulása
 Apáti út menti iparterület fejlesztése
 Kereskedelmi, bérelhető üzlethelyiség
kialakítása
 Kereskedelmi, szolgáltatási célú
épületek létrehozása
 Horgásztó és környezetének turisztikai
célú fejlesztése
 Horgász és vadászturizmus fejlesztése
 Kis és középvállalkozások fejlesztési
céljaira alkalmas telephelyek megvalósulása
 Erdősítés, gyümölcsösök telepítése
/Közfoglalkoztatási program fejlesztése/
 Hősök téri iskola turisztikai célú
fejlesztése

 Vállalkozóbarát

helyi

adópolitika

kialakítása

 Közfoglalkoztatási program fejlesztése
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ITS Tematikus célok
T2.1. Demográfiai egyensúly
megteremtése
T2.2. A lakosság egészségügyi
állapotának javítása
T2.3. Arculatfejlesztés

T2.4. Társadalmi befogadás, szociális
biztonság erősítése
T3.1. Városrészek kiegyensúlyozott
fejlesztése

T3.2. Intézményi infrastruktúra
fejlesztése partnerek bevonásával

Hálózatos projektek

Akcióterületi projektek
 Közterületek
megújítása

család-

és

Egyéb projektek

klímabarát

 Városi tornacsarnok kialakítása
 Sportpálya korszerűsítése, műfüves pálya
kialakítása, kiszolgáló épület korszerűsítése
 Alapellátási Központ fejlesztése
 Közterületek család- és klímabarát
megújítása
 Elhanyagolt ingatlanok arculatjavítása
 Hősök téri iskola turisztikai célú fejlesztése
 Közösségi és turisztikai célokat szolgáló
rendezvénytér kialakítása
 Arculaterősítés
 Horgásztó és környezetének turisztikai
célú fejlesztése
 Civil ház létesítése
 Közösségi és turisztikai célokat szolgáló
rendezvénytér kialakítása
 Alapellátási Központ fejlesztése
 Közterületek család- és klímabarát
megújítása
 Elhanyagolt ingatlanok arculatjavítása
 Városközponti Piac-kialakítása által a
gazdasági funkció erősítése
 Belterületbe vonás
 Arculaterősítés
 Földhivatali állapot rendezése
 Építtetői,
befektetői
igényeknek
megfelelő telekstruktúra kialakítása
 Városi tornacsarnok kialakítása
 Közösségi és turisztikai célokat szolgáló
rendezvénytér kialakítása
 Óvoda energetikai korszerűsítése
 Sportpálya korszerűsítése, műfüves pálya
kialakítása, kiszolgáló épület korszerűsítése
 Alapellátási Központ fejlesztése
 Temető rendezése

 Jászkisér város Településképi Arculati
Kézikönyv elkészítése
rendelet kidolgozása

 Közösségerősítő

és

Településképi

rendezvények

megtartása
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ITS Tematikus célok
T3.3. Közlekedési infrastruktúra
fejlesztése

T3.4. Közmű infrastruktúra fejlesztése

T4.1. Kompakt város megteremtése

T4.2 Zöldfelületek fejlesztése

T4.3. Energiatudatos változtatások

T4.4. Környezetterhelés csökkentése

Hálózatos projektek
 Fő utca – Kossuth Lajos út – Apáti út
kereszteződésének
forgalomtechnikai,
közlekedésbiztonsági rendezése, átépítése
 Hivatás-forgalmi célú kerékpárutak
kiépítése
 Belső kerékpárutak kiépítése, kialakítása
 Közművezeték-hálózatok fejlesztése

Akcióterületi projektek

Egyéb projektek

 Útfejlesztések
 Közösségi
közlekedés

feltételeinek
fejlesztése
 Közösségi
közlekedés
feltételeinek
fejlesztése (Vasútállomás felújítása)
 Utak geodéziai rendezése
 Közműhálózatok
rekonstrukciója,
kiépítése
 Felszíni vízrendezés
 Villamos közműhálózatok kiépítése
 Vezetékes öntözővíz-rendszer kialakítása
 Közterületek család- és klímabarát
megújítása
 Az önkormányzati tulajdonú épületek
energiahatékonyságát javító fejlesztések
megvalósítása
 Földhivatali állapot rendezése
 Zöldfelületek megújítása
 Szent István park zöldfelületi megújítása
 Záportározó pihenő tóvá alakítása
 Használaton kívüli közterületek bevonása
zöldterületbe
 Temető rendezése
 Horgásztó és környezetének turisztikai
célú fejlesztése
 Az önkormányzati tulajdonú épületek
energiahatékonyságát javító fejlesztések
megvalósítása
 Napenergia hasznosítására alkalmas
létesítmény kialakítása
 Óvoda energetikai korszerűsítése
 Óvoda
energetikai
bővítése,
korszerűsítése
 Termálvíz
hasznosítása
fürdőtavak
építésével
 Használaton kívüli közterületek bevonása
zöldterületbe

 Jászkisér településrendezési eszközeinek
elkészítése
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2.1. AZ AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS LEHATÁROLÁS INDOKLÁSÁVAL

AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK BEMUTATÁSA
Jászkiséren 13 akcióterület került lehatárolásra, melyek területe a teljes belterület lefedése mellett
jelentős külterületi részeket is érint.
Jászkiséren a következő ábrán szereplő fejlesztési akcióterületek kerültek kijelölésre a 2020.-ig terjedő
időszakra.
A körülhatárolt akcióterületeken tervezett fejlesztések egymással összehangoltan, bizonyos elemeiben
átfedéssel valósulnak meg, ezáltal egymás hatásait erősítve.

1. térkép: Akcióterületek lehatárolása (Forrás: Saját szerkesztés)

AT/1. Városközpont akcióterület

Az AT/1. akcióterület Jászkisér városközponti területét foglalja magában. Lehatárolása a település
központi részeire terjed ki, így az itteni fejlesztések a lakosság egészét elérik.
A terület határai olyan ingatlanok határait követik, melyek fejlesztésbe való bevonása tervbe van véve.
Az akcióterület összefüggő területe az érintett közterületek szakaszaira is kiterjed.
31

JÁSZKISÉR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
Tsz: 4341/2015 • 2017. december

AT/1. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 10, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005/1,
1005/2, 1006, 1007, 1008/1, 1008/2, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1022, 1023,
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033,
1034/1, 1034/2, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048/1, 1048/2, 1049,
1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057,
1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065,
1066, 1067, 1068, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1070, 1071/1,
1071/2, 1072, 1073/2, 1073/3, 1073/4, 1074, 1075, 1076,
1077, 1078, 1080/1, 1080/2, 1082, 1084, 1085/1, 1085/2,
1086, 1087, 1088, 1089/2, 1090, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093, 1094, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1096,
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104/1, 1104/2, 1105/1, 1105/2, 1106/1, 1106/2, 1107,
1108/1, 1108/2, 1109, 1111, 1112, 1113/1, 1113/2, 1114/2, 1114/3, 1114/4, 1115, 1116, 1117, 1118,
1120/1, 1120/2, 1121, 1122/1, 1122/2, 1123/1, 1123/2, 1124, 1125, 1126, 1127/1, 1127/2, 1128, 1129,
1130, 1131, 1132/1, 1132/3, 1132/4, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 114, 1140, 1141,
1142/1, 1142/2, 1142/3, 1143/1, 1143/2, 1144, 1146/2, 1146/3, 1146/4, 1147, 1148/1, 1148/2,
1149/2, 1149/3, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7, 1152/2, 1153, 1170, 1181, 1182, 1183, 125, 13,
1390/4, 1391, 1392, 14, 142, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 202, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2,
209, 21, 210, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219, 22, 220/2, 220/3, 220/4,
220/5, 220/6, 221, 222, 223/2, 223/3, 223/4, 224, 225/1, 225/2, 226, 227, 228, 229, 23/1, 23/2, 230/1,
230/2, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 239/3, 24/1, 24/2, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 249, 25, 250/1, 250/2, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 26/1, 26/2, 260, 27, 28, 29, 298, 299, 3/1, 3/2, 30, 300, 301, 302, 303/1, 303/2, 304/2, 304/3,
304/4, 304/5, 305, 306, 307, 308, 309, 31, 310, 311, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 313, 314, 315, 316,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 539, 54, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548, 55, 550/2, 551, 56, 577, 58, 592, 593, 594/1, 594/3, 594/4, 594/5, 594/6,
594/7, 594/8, 594/9, 596, 597/1, 597/2, 598, 599, 6, 600, 7, 732/3, 732/5, 732/6, 737, 764/4, 765, 766,
767, 768, 769, 770/1, 770/2, 771, 772/1, 772/2, 773, 774, 775, 776, 777/1, 777/2, 778/1, 778/2, 779,
780, 781/1, 781/2, 782/1, 782/2, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 793, 794/1, 794/2, 795/1,
795/2, 795/3, 796, 797, 798, 799, 8/1, 8/2, 800/1, 800/2, 801/1, 801/2, 802, 803, 804, 805, 806, 807,
808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828,
829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839/1, 839/2, 840, 841, 842/1, 842/2, 843, 844, 845,
846, 847/1, 847/2, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864/1,
864/2, 865, 866, 868, 869, 870/1, 870/2, 870/3, 871, 872, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880/1, 880/2,
881, 882, 883, 884, 885, 886, 887/1, 887/2, 888/3, 888/5, 888/7, 889, 890/11, 890/5, 890/6, 890/8,
891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 9, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910,
911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925/1, 925/2, 925/3, 926, 927,
928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 937, 938, 940/1, 940/2, 941, 942, 943, 944, 945/1, 945/2, 946,
947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955/2, 955/3, 955/4, 956, 957, 958, 960, 961/1, 961/2, 961/3,
962/1, 962/2, 963/1, 963/2, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969, 97/1, 970, 971, 972, 973/1, 973/2,
974/2, 974/3, 974/4, 974/5, 975, 976, 977/1, 977/2, 978, 979/2, 982, 986, 988, 989, 994, 995/1, 995/2,
996, 997, 998, 999
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Kijelölés indoka: A Belváros területe ad helyet a település legfontosabb intézményeinek (polgármesteri
hivatal, iskola, művelődési ház stb.). A forgalmat generáló létesítményeket használók találkozási
helyeit a közösségi terek jelentik, melyek fejlesztése nemcsak a használati módot segíti elő, de a
közösségi élet szempontjából is jelentőséggel bír.
AT/2. Városi rekreációs akcióterület

Az AT/2. akcióterület Jászkisér nyugati kapujának területét foglalja magában. Lehatárolása a település
egykori dohánybeváltójának ingatlanára és környezetére terjed ki. Az itteni fejlesztések a lakosság
jelentős része mellett a Várost felkereső látogatókat is elérik.
A terület keleti határa Jászkisér lakóterületeivel szomszédos.
AT/2. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
2111/2, 2111/3, 2128, 2129/2, 2129/3, 2129/5, 2129/6,
2129/8, 2129/9, 2130, 2131/1, 2131/2, 2132/1, 2132/2,
2133/3, 2134/1, 2134/2, 2134/3, 2135, 2136/1, 2136/3,
2136/4, 2136/6, 2136/7, 732/6, 95/1, 97/1

Kijelölés indoka: Jászkisér sport- és rendezvényközpontjának megteremtése a már eddig is hasonló
célra igénybevett ingatlanok lehatárolását követi, természetesen a fejlesztés lehetőségét is magában
hordozva.
AT/3. Délkeleti vállalkozási övezet akcióterület

Az AT/3. akcióterület Jászkisér délkeleti kapujának területét foglalja magában. Lehatárolása a település
kül- és belterületére egyaránt kiterjed. Az itteni fejlesztések a telektulajdonosok és a létesítményekben
munkát találók mellett – a gazdasági használatot a lakóterületen kívül tartó elhelyezkedése révén – a
lakosság jelentős részét is elérik.
A terület nyugati és északi határa Jászkisér lakóterületeivel szomszédos.
AT/3. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
1637, 0919/3, 0919/4, 0919/5, 0919/6, 0919/7
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Kijelölés indoka: Jászkisér város mezőgazdasági vállalkozásai telephelyigényének – lakóterületek
zavarása nélküli – kielégítése.
AT/4. Délnyugati vállalkozási övezet akcióterület

Az AT/4. akcióterület Jászkisér délnyugati kapujának területét foglalja magában. Lehatárolása a
település kül- és belterületére egyaránt kiterjed. Az itteni fejlesztések a telektulajdonosok és a
létesítményekben munkát találók mellett – a gazdasági használatot a lakóterületen kívül tartó
elhelyezkedése révén, valamint a megújuló energiahasználat miatt – a lakosság jelentős részét is elérik.
A terület keleti határa, a Ladányi úton túl, Jászkisér lakóterületeivel szomszédos.
AT/4. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
0141, 038/10, 038/11, 038/15, 038/26, 038/27, 038/6, 039,
044, 046/2, 2116/1, 2117, 2118, 2119/10, 2119/11, 2119/2,
2119/3, 2119/7, 2119/8, 2119/9, 2120/1, 2120/2

Kijelölés indoka: Jászkisér város mezőgazdasági vállalkozásai telephelyigényének – lakóterületek
zavarása nélküli – kielégítése. Az önkormányzati (bevételt jelentő) ipari vagy kereskedelmi terület
létrehozása.
AT/5. Szellőhát akcióterület

Az AT/5. akcióterület Jászkisér Szellőhát megnevezésű külterületi lakott területét foglalja magában.
Lehatárolása Szellőhát területén túl a szomszédos közút területére is kiterjed. Az itteni fejlesztések
Szellőhát lakosságát, valamint a tervezett létesítményeket használókat, illetve ott dolgozókat is elérik.
A terület Jászkisér lakóterületeitől elkülönül, fejlesztése éppen e kapcsolat erősítésére szolgál.
AT/5. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
037, 040/1, 072/20, 072/5, 077/1, 077/10, 077/11, 077/12,
077/13, 077/14, 077/15, 077/16, 077/17, 077/18, 077/19,
077/2, 077/20, 077/21, 077/23, 077/25, 077/26, 077/28,
077/3, 077/4, 077/5, 077/6, 077/7, 077/8, 077/9, 083/2,
083/3

Kijelölés indoka: Jászkisér város kialakult külterületi lakott részének lakhatási körülményein való javítás
szándéka. A külterületi tanyás városrész belterületi lakóövezetté alakítása.
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AT/6. Energetikai és vállalkozási övezet 1. akcióterület

Az AT/6. akcióterület Jászkisér Jászapáti irányába az ún. „téglagyári” megnevezésű külterületi területét
foglalja magában. Lehatárolása a már ipari és gazdasági övezetként működő területén túl a szomszédos
szántóterületekre és az újonnan létrejött 10 ha-os iparterületre is kiterjed.
A terület Jászkisér lakóterületeitől elkülönül, gazdasági fejlesztésre éppen emiatt alkalmas, közmű
ellátása könnyen megoldható.
AT/6. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
0143/17, 0143/18, 0143/19, 0143/27, 0143/28, 0143/29,
0143/30, 0143/31, 0143/32, 0143/33, 0143/34, 0143/35,
0143/36, 0143/37, 0143/38, 0143/39, 0143/40, 0143/41,
0143/42, 0143/43, 0143/44, 0143/45, 0143/46, 0143/47,
0143/48, 0143/49, 0143/50, 0143/51, 0143/52, 0143/53,
0143/54, 0143/55, 0143/56, 0143/57, 0143/58, 0143/59,
0143/60, 0143/61, 0143/62, 0143/63, 0143/64, 0143/65,
0143/66, 0143/67, 0143/68, 0143/69, 0143/70, 0143/71,
0143/72, 0143/73, 0143/74, 0143/75, 0143/76, 0143/77,
0143/78, 0143/79, 0143/80, 0143/81, 0143/82, 0143/83,
0143/84, 0143/85, 0149, 0150/1, 0151, 0152/10, 0152/11,
0152/12, 0152/13, 0152/2, 0152/3, 0152/5, 0152/6, 0152/8, 0152/9, 0153/10, 0153/11, 0153/12,
0153/13, 0153/14, 0153/15, 0153/16, 0153/17, 0153/18, 0153/19, 0153/20, 0153/21, 0153/22,
0153/23, 0153/24, 0153/25, 0153/26, 0153/27, 0153/28, 0153/30, 0153/31, 0153/32, 0153/33,
0153/34, 0153/35, 0153/36, 0153/37, 0153/38, 0153/39, 0153/40, 0153/6, 0153/7, 0153/9, 0154/1,
0155/1, 0155/2, 0161/17, 0161/18, 0161/19, 0161/2, 0161/20, 0161/23, 0161/24, 0161/25, 0161/26,
0161/27, 0161/28, 0161/3, 0161/6, 0161/7, 0161/9, 0162, 0172, 2137/10, 2137/7, 2137/8, 2140, 2144,
2145
Kijelölés indoka: Jászkisér város egykori, jelenlegi és tervezett gazdasági területeit összefogó kijelölésre
a Város érdekeit szolgáló használat lehetőségeinek megteremtése miatt került sor.
AT/7. Északi városrész akcióterület

Az AT/7. akcióterület Jászkisér belterületi lakott területének több mint egyharmadát foglalja magában.
Lehatárolása a Fő úttól északra eső lakóterületekre terjed ki. Az itteni fejlesztések elsősorban az
érintett lakosságát, ám arculata révén az egész lakosságot is elérik.
A terület Jászkisér belterületi lakóterülete, fejlesztése éppen a már igénybevett területek erősítésére
szolgál.
AT/7. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
0197/1, 0197/6, 0198, 0200, 0203/20, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108,
109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117, 118, 119/1, 119/2,
120, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 123, 124, 126, 127/1, 127/2, 128, 129/1, 130/1, 130/2, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 149/1, 149/2,
149/3, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 161, 162/2, 163, 164, 165,
166, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175/1, 175/2,
176, 177, 178/2, 178/3, 178/4, 179, 180, 181/1, 181/2, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2,
189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196/2, 196/3, 196/4, 197, 198, 199, 200,
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201/1, 201/2, 201/3, 2139/10, 2139/11, 2139/12, 2139/13,
2139/14, 2139/15, 2139/16, 2139/17, 2139/18, 2139/2,
2139/3, 2139/4, 2139/5, 2139/6, 2139/7, 2139/8, 2139/9,
260, 261, 262, 263/1, 263/2, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 276, 277,
278, 279, 280, 281/1, 281/2, 282, 283, 284, 285/1, 285/2,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294/1, 294/2, 294/3,
295, 296, 297/1, 297/2, 315, 317, 318, 319, 320, 321/1,
321/2, 322, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2,
338/1, 338/2, 339/2, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 340/1,
340/2, 340/3, 341/1, 341/2, 342, 343/1, 343/2, 344, 345, 346,
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 354, 355/2,
355/3, 355/4, 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 356/7, 356/8, 357/2, 357/3, 357/4, 358/1, 358/2,
358/3, 359, 360, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 369/4, 369/5, 370,
371, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384/1, 384/2, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 390/2, 391, 392, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 394/1,
394/2, 395/1, 395/2, 395/3, 396, 397, 398/1, 398/2, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,
409, 410, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 420, 421/1, 421/2, 422,
423/1, 423/2, 424, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 432/2,
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 444/1, 444/2, 445/1,
445/2, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453/1, 453/2, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460/1, 460/2,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 473/3, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482/1, 482/10, 482/12, 482/13, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6,
482/7, 482/8, 482/9, 483/1, 483/10, 483/11, 483/12, 483/13, 483/14, 483/15, 483/16, 483/17, 483/18,
483/19, 483/2, 483/20, 483/21, 483/22, 483/23, 483/24, 483/25, 483/26, 483/27, 483/28, 483/29,
483/3, 483/30, 483/31, 483/32, 483/33, 483/34, 483/35, 483/36, 483/37, 483/38, 483/39, 483/4,
483/40, 483/41, 483/42, 483/43, 483/44, 483/45, 483/46, 483/47, 483/48, 483/49, 483/5, 483/50,
483/51, 483/52, 483/53, 483/54, 483/55, 483/57, 483/58, 483/59, 483/6, 483/60, 483/61, 483/62,
483/63, 483/66, 483/67, 483/68, 483/69, 483/7, 483/70, 483/71, 483/72, 483/73, 483/74, 483/75,
483/76, 483/77, 483/78, 483/79, 483/8, 483/80, 483/81, 483/82, 483/83, 483/84, 483/85, 483/9, 50,
502/1, 502/2, 503, 504, 516/1, 516/2, 517, 518/1, 518/2, 518/4, 518/5, 518/7, 518/8, 519, 520, 521/1,
521/2, 521/3, 522, 523, 524, 525, 526/1, 526/2, 527/1, 527/3, 527/4, 528, 529/1, 529/2, 530, 531,
532/1, 532/2, 533/1, 533/2, 535/1, 535/2, 536/1, 536/2, 537/1, 537/2, 538/1, 538/2, 540, 553/2,
553/3, 553/4, 553/5, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564/1, 564/2, 565, 566, 567,
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576/3, 577, 578, 579, 580, 581/1, 581/3, 581/5, 581/6, 582/1,
582/2, 582/3, 582/4, 583/1, 583/10, 583/11, 583/12, 583/13, 583/2, 583/3, 583/4, 583/5, 583/8,
583/9, 584, 585/1, 585/2, 585/3, 586/1, 586/2, 587, 588, 589, 59, 590, 591, 595, 600, 601, 602/1,
602/2, 603/1, 603/2, 604, 605, 607/1, 607/2, 607/3, 608, 609, 61, 610/1, 610/2, 611/2, 612/1, 612/2,
612/3, 613, 614/1, 614/2, 615/1, 615/2, 616/1, 616/2, 617, 618, 619/1, 619/2, 62, 620/1, 620/2, 621,
622, 623/1, 623/2, 624, 625, 626, 627/1, 627/2, 627/3, 628/1, 628/2, 628/3, 629, 63, 630, 631/1, 631/2,
632/1, 632/2, 633, 634, 635/1, 635/2, 636, 637, 638/1, 638/3, 638/4, 638/5, 639/1, 639/2, 64, 640/1,
640/2, 640/3, 640/4, 640/5, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647/1, 647/2, 648, 649, 65, 650, 651, 652,
653, 655, 656, 657, 658, 659, 66, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 67, 670, 671, 672,
673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 68, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 69/2, 69/3,
69/4, 690, 691, 692, 693, 694, 695/1, 695/2, 696, 697, 698, 699, 70/1, 70/2, 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 72/1, 72/2, 720, 721, 722, 723,
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724, 725, 73, 732/1, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/3, 79/4, 80, 81, 82/1, 82/2, 83/1, 83/3, 84, 85,
86, 87, 88, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94, 95/1, 95/4, 95/5, 95/6, 96, 97/1,
97/2, 98, 99/2, 99/3, 99/4
Kijelölés indoka: Jászkisér város Fő úttól északra fekvő, a Városközpont területén kívüli lakott részének
lakhatási körülményein való javítás szándéka.
AT/8. Délkeleti városrész akcióterület

Az AT/8. akcióterület Jászkisér belterületi, Fő út alatti, Petőfi úttól keletre eső, lakott területét foglalja
magában. Lehatárolása a Városközponton kívüli lakóterületekre terjed ki. Az itteni fejlesztések
elsősorban az érintett lakosságát, ám arculata révén az egész lakosságot is elérik.
A terület Jászkisér belterületi lakóterülete, fejlesztése éppen a már igénybevett területek erősítésére
szolgál.
AT/8. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
0926, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400,
1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410,
1411/1, 1411/2, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417/1,
1417/2, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2,
1425/1, 1425/2, 1426, 1427, 1428/1, 1428/2, 1429/1,
1429/2, 1429/3, 1430, 1431, 1432, 1433/1, 1433/2, 1433/3,
1433/4, 1434, 1435/1, 1435/2, 1436, 1437/1, 1437/2,
1438/1, 1438/2, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445/1,
1445/2, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453,
1454, 1455, 1456, 1457/1, 1457/2, 1458, 1459, 1460, 1461,
1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471,
1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1488/3, 1489/2, 1491,
1492/1, 1493/1, 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1493/5, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503,
1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509/1, 1509/2, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515/1, 1515/2, 1516,
1517, 1518, 1519, 1520/1, 1520/2, 1521, 1522, 1523/1, 1523/2, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529,
1530, 1531, 1532, 1533, 1535/1, 1535/2, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545,
1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561,
1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577,
1578, 1579, 1580, 1581, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591/1, 1591/2, 1591/3,
1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607,
1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623,
1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/1, 1635/3, 1635/4, 1636,
1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652,
1653, 1654/1, 1654/2, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1661, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669,
1670, 1671, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684/1, 1684/2, 1684/3,
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700,
1701, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/10, 1705/11, 1705/3, 1705/5, 1705/7, 1705/9, 1706, 1707,
1708, 1709/1, 1709/2, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721,
1722/1, 1722/2, 1723, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733/1, 1733/2, 1734, 1735, 1736,
1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747/1, 1747/2, 1748, 1749, 1750, 1751,
1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1765, 1768, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783/1, 1783/2, 1786, 1787, 1788, 1789,
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1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800/1, 1800/2, 1801/1, 1801/2, 1802,
1803/1, 1803/2, 1804/1, 1804/2, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815,
1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831/1,
1831/2, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,
1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854/1, 1854/2, 1855/1, 1855/2, 1856/1, 1856/2, 1856/3,
1856/4, 1857, 1858, 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1860, 1861, 1862/1, 1862/2, 1863, 1864, 1865, 1866/2,
1866/4, 1867, 1868/1, 1868/2, 1868/4, 1868/5, 1868/6, 1869, 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1871, 1872,
1873, 1874/1, 1874/2, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880/1, 1880/2, 1881, 1882/1, 1882/2, 1883/1,
1883/2, 1883/3, 1883/4, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888/1, 1888/2, 1889, 1890/1, 1890/2, 1891/1,
1891/2, 1892/1, 1892/2, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900/2, 1901, 1902, 1903, 1904,
1905, 1906/1, 1906/2, 1906/3, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917/1, 1917/2,
1918/1, 1918/2, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926/1, 1926/3, 1927/3, 1927/4, 1927/5,
1927/6, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934/1, 1934/2, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940,
1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949/1, 1949/2, 1950/1, 1950/2, 1951, 1952, 1953/1,
1953/2, 1954, 1955, 1956, 1957/1, 1957/2, 1958/1, 1958/2, 1959, 1960, 1961/1, 1961/2, 1962, 1963,
1964, 1965, 1966/1, 1966/2, 1966/3, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974/3, 1974/4,
1974/5, 1974/7, 1974/8, 1975, 1976, 1977/1, 1977/2, 1977/3, 1978/1, 1978/2, 1979/3, 1979/4,
1979/5, 1979/6, 1979/7, 1980, 1981, 1983, 1984/1, 1984/2, 1985/1, 1985/2, 1985/3, 1986/1, 1986/2,
1986/3, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991/1, 1991/2, 1992, 1993/2, 1993/3, 1993/4, 1994, 1995, 1996,
1997/1, 1997/2, 1998/1, 1998/2, 1998/3, 1999, 2000, 2001, 2002/1, 2002/2, 2002/3, 2003/1, 2003/2,
2004, 2006, 2007, 2008, 2009/1, 2009/10, 2009/2, 2009/3, 2009/4, 2009/5, 2009/6, 2009/7, 2009/8,
2009/9, 2010/2, 2010/3, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012, 2013, 2014/1, 2014/2, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2021/1, 2021/2, 2022, 2023/1, 2023/2, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/2,
2029/3, 2030/1, 2030/2, 2031, 2032, 2033/1, 2033/2, 2034/1, 2034/2, 2035/1, 2035/2, 2036/1,
2036/3, 2036/4, 2037, 2038/1, 2038/2, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043/1, 2043/2, 2043/3, 2044/2,
2044/3, 2044/4, 2045/1, 2045/10, 2045/11, 2045/4, 2045/6, 2045/7, 2045/8, 2045/9, 2046, 2047/1,
2047/2, 2047/3, 2047/4, 2047/5, 2047/6, 2048/1, 2048/2, 2049, 2050, 2051, 2052/1, 2052/2, 2053/1,
2053/2, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063/1, 2063/2, 2063/3, 2063/4,
2063/5, 2063/6, 2063/7, 2064, 2065, 2066/1, 2066/2, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072/1, 2072/2,
2073, 2074, 2075, 2076, 2077/1, 2077/3, 2077/4, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2079/1, 2079/2,
2080/1, 2080/2, 2081, 2082/1, 2082/2, 2082/3, 2082/4, 2082/5, 2082/6, 2083, 2142, 2829, 727, 730/1,
733/1, 733/2, 733/3, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744/1, 744/2, 745, 746/1, 746/2,
747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7,
759, 760, 761, 762, 763, 764/1, 764/3, 764/4, 962/2
Kijelölés indoka: Jászkisér város belterületi lakott részének lakhatási körülményein való javítás
szándéka.
AT/9. Délnyugati városrész akcióterület

Az AT/9. akcióterület Jászkisér belterületi, Fő út alatti, Petőfi úttól nyugatra eső, lakott területét foglalja
magában. Lehatárolása a Városközponton kívüli lakóterületekre terjed ki. Az itteni fejlesztések
elsősorban az érintett lakosságát, ám arculata révén az egész lakosságot is elérik.
A terület Jászkisér belterületi lakóterülete, fejlesztése éppen a már igénybevett területek erősítésére
szolgál.
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AT/9. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
1150/1, 1150/2, 1151/1, 1151/2, 1152/1, 1152/2, 1153,
1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1157, 1158/1, 1158/2, 1159,
1160, 1161/1, 1161/3, 1161/4, 1162/1, 1162/2, 1163/1,
1163/2, 1164, 1165/1, 1165/2, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170,
1171/2, 1171/3, 1171/4, 1171/5, 1172, 1173, 1174, 1175,
1176, 1177/1, 1177/2, 1177/3, 1178, 1179, 1180/1, 1180/2,
1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192/1, 1192/2,
1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, 1199, 1200/1,
1200/2, 1201, 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1203, 1204/1,
1204/2, 1205, 1206/1, 1206/2, 1207/1, 1207/2, 1208, 1209,
1210, 1211/1, 1211/2, 1212, 1213/1, 1213/2, 1214, 1215/1,
1215/2, 1216/1, 1216/2, 1217/1, 1217/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 1220/1,
1220/10, 1220/11, 1220/13, 1220/16, 1220/17, 1220/18, 1220/19, 1220/20, 1220/21, 1220/22,
1220/23, 1220/24, 1220/25, 1220/26, 1220/27, 1220/28, 1220/29, 1220/3, 1220/4, 1220/5, 1220/8,
1220/9, 1221/2, 1221/3, 1221/4, 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225/1, 1225/2, 1226/1, 1226/2, 1227,
1228/1, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 1230/1, 1230/2, 1231/1, 1231/2, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234/1,
1234/2, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239/1, 1240, 1241, 1242/1, 1242/2, 1243, 1244/1, 1244/2,
1244/3, 1245/1, 1245/2, 1245/3, 1246/2, 1246/3, 1246/4, 1247, 1248/2, 1248/3, 1249/1, 1249/2,
1249/3, 1250/1, 1250/2, 1251/1, 1251/2, 1252, 1253/1, 1253/2, 1253/4, 1253/5, 1254/1, 1254/2,
1254/3, 1255, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1265, 1266,
1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1273/4, 1275, 1276/1, 1276/2,
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282/1, 1282/2, 1282/3, 1283, 1284/1, 1284/2, 1285, 1286/1, 1286/2,
1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292/1, 1292/2, 1293/1, 1293/2, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1295/2,
1296/1, 1296/2, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2, 1302/1, 1302/2, 1303/1, 1303/2,
1304, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/2, 1314/3, 1314/4,
1314/5, 1314/6, 1315, 1316, 1317/1, 1317/2, 1318, 1319, 1320/3, 1320/4, 1320/5, 1320/6, 1321, 1322,
1323/1, 1323/2, 1324, 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1326/1, 1326/2, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333/1, 1333/2, 1334, 1335, 1336/1, 1336/2, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342/1, 1342/2, 1342/3,
1342/4, 1343/2, 1343/3, 1343/4, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354,
1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360/1, 1360/2, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366/1, 1366/2, 1367,
1368, 1369, 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373/1, 1373/2, 1374, 1375, 1376, 1377/1, 1377/2, 1378,
1379, 1380/1, 1380/3, 1380/4, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1387, 1388, 1389/1, 1389/2, 1390/1,
1390/3, 2050, 2062, 2083, 2084/1, 2084/10, 2084/11, 2084/12, 2084/13, 2084/14, 2084/16, 2084/17,
2084/18, 2084/19, 2084/2, 2084/3, 2084/4, 2084/5, 2084/6, 2084/7, 2084/8, 2084/9, 2086, 2087/1,
2087/2, 2088/1, 2088/3, 2088/4, 2088/5, 2088/6, 2088/7, 2089/1, 2089/2, 2089/3, 2089/4, 2090/1,
2090/2, 2090/3, 2090/4, 2090/5, 2090/6, 2090/7, 2091/1, 2091/4, 2092/1, 2092/3, 2092/4, 2092/5,
2092/6, 2092/7, 2092/8, 2092/9, 2093/2, 2093/3, 2093/4, 2093/5, 2094, 2095/2, 2095/3, 2095/4,
2096/1, 2096/2, 2096/3, 2097, 2098/1, 2098/2, 2098/3, 2098/4, 2098/5, 2098/6, 2098/7, 2099, 2100,
2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107/1, 2107/3, 2107/5, 2107/6, 2108/1, 2108/2, 2108/3, 2109/1,
2109/2, 2109/3, 2110, 2111/1, 2112/1, 2112/10, 2112/11, 2112/12, 2112/13, 2112/14, 2112/15,
2112/16, 2112/19, 2112/2, 2112/20, 2112/21, 2112/22, 2112/23, 2112/24, 2112/25, 2112/26,
2112/27, 2112/28, 2112/29, 2112/3, 2112/30, 2112/31, 2112/32, 2112/33, 2112/34, 2112/35,
2112/36, 2112/4, 2112/5, 2112/6, 2112/7, 2112/8, 2112/9, 2113/1, 2113/2, 2114, 2115/1, 2115/2,
2127, 2129/3, 2129/5, 2129/6, 2463, 732/6, 962/2
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Kijelölés indoka: Jászkisér város kialakult külterületi lakott részének lakhatási körülményein való javítás
szándéka.
AT/10. Szőlőhalom akcióterület

Az AT/10. akcióterület Jászkisér lakóterületektől délre elhelyezkedő, zártkerti területeit foglalja
magában. Lehatárolása Szőlőhalom területére terjed ki. Az itteni fejlesztések – mezőgazdasági
terményei révén Jászkisér teljes lakosságát, valamint a terményeket vásárló, más településen lakókat
is elérik.
A terület Jászkisér lakóterületeivel szomszédos.
AT/10. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
031, 032/1, 032/2, 036, 0867/2, 2062, 2142, 2201, 2202,
2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212,
2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222,
2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232,
2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242,
2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252,
2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262,
2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271/1,
2271/2, 2272, 2273/2, 2273/3, 2273/4, 2273/5, 2274, 2275,
2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285,
2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295,
2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311,
2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327,
2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343,
2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359,
2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375,
2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388/1, 2388/2, 2389, 2390,
2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406,
2407, 2408, 2409, 2410, 2411/1, 2411/2, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421,
2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437,
2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453,
2454/1, 2454/2, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468,
2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484,
2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500,
2501, 2502, 2503, 2504/1, 2504/2, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515,
2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531,
2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547,
2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563,
2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579,
2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595,
2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611,
2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627,
2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643,
2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649/1, 2649/2, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658,
2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664/1, 2664/2, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673,
2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685/1, 2685/2, 2685/3, 2685/4,
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2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701,
2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717,
2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733,
2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749,
2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765,
2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781,
2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797,
2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813,
2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829,
2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843/1, 2843/2, 2844,
2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860,
2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876,
2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892,
2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908,
2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924,
2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940,
2941, 2942/1, 2942/2, 2942/3, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953,
2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969,
2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985,
2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017,
3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028/1, 3028/2, 3029, 3030, 3031/1,
3031/2, 3031/3, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036/1, 3036/2, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043,
3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059,
3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075,
3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091,
3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107,
3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119/1, 3119/2, 3119/3, 3120,
3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136,
3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152,
3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168,
3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184,
3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200,
3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216,
3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232,
3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248,
3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264,
3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274/1, 3274/2, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279,
3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295,
3296, 3297, 3298/1, 3298/2, 3299/1, 3299/2, 3300, 3301, 3302
Kijelölés indoka: Jászkisér város hatalmas, termőterületként szolgáló zártkerti területe
hasznosíthatóságának javítása. A terület birtokszerkezete és termőképessége történelmileg kialakult
és a település legjobbjai közé tartozik, ezért a helyben való foglakoztatás és helyi gazdaság
erősítésében kulcsfontosságú lehet a terület előnyeinek újra kiaknázása.
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AT/11. Turisztikai és vízhasznosítási akcióterület

Az AT/11. akcióterület Jászkisér Csalogány telepi horgásztavának és környezetének területét foglalja
magában. Lehatárolása a területen túl az érintkező közút területére is kiterjed. Az itteni fejlesztések
Jászkisér lakosságán túl a fejlődő turisztikai kínálatot igénybevevőket is elérik.
A terület Jászkisér lakóterületeivel szomszédos.
AT/11. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
0929/2, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488/1, 1488/2, 1488/3,
1488/4, 1489/1, 1489/2, 1490, 482/13, 609, 610/1, 611/2,
720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728/1, 728/3, 728/4, 729,
730/3, 730/4, 731/1, 731/2, 732/3

Kijelölés indoka: Jászkisér város kialakult külterületi lakott részének lakhatási körülményein való javítás
szándéka.
AT/12. Önkormányzati vagyonhasznosítási akcióterület

Az AT/12. akcióterület Jászkisér Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében megvalósult
vízkárelhárítási célú szükségtározó létesítmény gátjának területét, egy önkormányzati gyümölcsös
ültetvény ingatlanát és ezekkel szomszédos, a hasznosításhoz kapcsolódó ingatlanok területét foglalja
magában. Lehatárolása a szomszédos közút területére is kiterjed. Az itteni fejlesztések Jászkisér teljes
lakosságát, illetve ott dolgozókat is elérik.
A terület Jászkisér lakóterületeitől elkülönül.
AT/12. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
0203/20, 0204, 0244/10, 0244/12, 0244/13, 0244/14,
0244/4, 0246/3, 0247, 0264/34, 0264/35, 0264/52, 0265/1,
0284/41, 0439/15, 0554/14, 0557/1, 0559/1, 0582/10,
0582/13, 0587/2, 0591/10, 0591/9, 0896/10, 0902/8,
0902/9, 0932, 0942/6, 0942/7, 0950/10, 0950/2, 0950/6,
0950/7, 0951/2, 0953/1, 0953/4, 725

Kijelölés indoka: Jászkisér város közmunkaprogramjának fejlesztési szándéka. Az önkormányzati és
állami földterületek megfelelő hasznosításának megvalósítása. A kerékpáros turizmus megjelenéséhez
szükséges rendezett külterületi arculat létrehozása.
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AT/13. Horgász- és vadászturizmus akcióterület

Az AT/13. akcióterület Jászkisér Tomi erdő és Borbély tavak területét foglalja magában. Lehatárolása a
területet feltáró dűlőút területére is kiterjed. Az itteni fejlesztések a Város lakosságát, valamint a
tervezett turisztikai célú fejlesztéseket használókat, illetve ott dolgozókat is elérik.
A terület Jászkisér külterületén helyezkedik el.
AT/13. által érintett ingatlanok helyrajzi számai:
0213, 0214, 0215/2, 0215/4, 0216/1, 0216/2, 0217/1,
0217/2, 0223, 0224, 0225/1, 0226, 0227/6, 0228, 0229, 0230,
0236, 0242, 0248, 0249, 0250/1, 0250/2, 0251/1, 0260/5

Kijelölés indoka: Jászkisér város turisztikai potenciáljának erősítése. A helyi erdő- és vad, illetve
halgazdálkodási hagyományokon alapuló erőforrások turisztikai jellegének erősítése a Tiszai
Ökosztrádához való aktív kapcsolódás.
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2.2. AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN A MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK
ÖSSZEFOGLALÓ JELLEGŰ BEMUTATÁSA, A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE
AT/1. Városközpont akcióterület

Városközpont akcióterület tervezett fejlesztései
Horizontális célok:


Az országos kerékpárút hálózat (Kerékpárút törzshálózat) településre bevezető szakaszának a városias
központ jellegének megfelelő nyomvonalvezetésének kialakítása, összehangolása, kapcsolódások
kialakítása a helyi –a város lakóövezeteiből központ felé kialakított szakaszaival.



A Pély – Jászkisér jelenleg önkormányzati útszakasz központba irányuló és odavezető szakaszainak
megfelelő műszaki kialakítása (hivatalos buszmegálló kialakítása a piacnál) az érintett útszakasz átadása
az állami közútkezelő részére.



Az országos kerékpárút hálózat (Kerékpárút törzshálózat) településre bevezető szakaszának a városias
központ jellegének megfelelő nyomvonalvezetésének kialakítása a de-centrum tervezett forgalmi
rendjének figyelembe vételével, összehangolása a Fő utca forgalmi rendjével.



A Pély – Jászkisér jelenleg önkormányzati útszakasz központból érkező szakaszának megfelelő műszaki
kialakítása (hivatalos buszmegálló kialakítása) megfelelő közlekedési csomópont kialakítása a Fő utca,
Kossuth Lajos út és az Apáti út kereszteződésére.

Területi célok:


A városias településközpont megteremtése. A Területfejlesztési Operatív programokban (továbbiakban
TOP) területhez releváns pályázati céljai eredőjeként.



A település központ az uniós és hazai építészeti előírásoknak megfelelő módon való
megközelíthetősége, gyalogosan, kerékpárral, gépjárművekkel, és rehabilitációs közlekedési
eszközökkel. A település központján a Fő utca és a Vágó híd utca állami közúttá legyen fejlesztve a
szükséges műszaki módosításokkal. Az évtizedes kialakult közlekedési infrastruktúra felszámolásra
kerüljön. Jászkisér belvárosa, állami úton megközelíthető legyen keleti irányból is. Ne legyen a
központban sár!



Jászkisér városközpontja kapcsolódjon a Tisza menti „ökosztráda” megközelítéséhez. A Tisza-tó integrált
turisztikai területeit a Hortobágy irányába nyugat felől egyfajta „belépő városként” lehessen megtalálni.



A városközpont elhanyagolt ingatlanjainak felújítása, funkció visszaállítása vagy új közösségi funkcióval
való ellátása.



A városi közlekedési csomópont, buszpályaudvar és buszparkolók létrehozása. A település „kapuja”
kisvárosi rendezett képet mutasson.



A településen áthaladó buszjáratok és személygépjárművek az uniós és hazai építészeti előírásoknak
megfelelő módon való elhelyezése. Az utazó közönség, gyalogosan, kerékpárral, gépjárművekkel, és
rehabilitációs közlekedési eszközökkel meg tudja a menetrend szerint és ingázó járatokat közelíteni.



A település központján áthaladó a Fő utca csatlakozzon a szükséges műszaki módosításokkal a meglévő
állami közúthoz.



Jászkisér városközpontja tehermentesítve legyen a napi buszos forgalomtól.



A buszpályaudvarhoz kapcsolódóan létrejöjjön egy szolgáltató és kereskedelmi csomópont.
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A „KTSZ” elhanyagolt ingatlanja önkormányzati tulajdonba kerüljön.

Prioritások:


Az akció terület telek struktúrájának újraalakítása a megváltozott közösségi használatnak megfelelően.



A terület zöldfelületeinek megújítása, a hiányzó gyalogjárdák, kerékpárutak, sétányok, megfelelő számú
parkolók és közösségi pihenő terek kialakítása.



A városi piac XXI. századi igényeknek megfelelő kialakítása.



A „Hősök téri iskola” épületében iskolamúzeum, illetve az egyházközösségeket bemutató helyiségek
kialakítása.



A „Presszó” épületének közösségi házzá alakítása.



A Makovecz művelődési ház felújítása és környezetének rendezése, korszerűsítése.



A „Mozi” és a „Teleház” épületének többfunkciós rendezvényépületté, apartman szállóvá fejlesztése.



A Petőfi úti iskola testnevelési igényének érdekében egy városi tornacsarnok megépítése.



A városi könyvtár épületének korszerűsítése, bővítése.

Indokoltság
Az alapvető közintézmények elhelyezkedése többnyire, ezen terület által körülhatárolt területen
található. Valamint a napi, heti település életritmusához szükséges egyéb kereskedelmi és közösségi
funkciók is itt találhatóak meg.
A megyei területfejlesztési koncepcióban a Jászkisér Város konkréten nem szerepel, mindössze
fejlesztendő agglomerációs térségként jelenik meg Jászberény és Szolnok városok „metszet”
övezeteként. A város nevesítésének hiánya az eddigi évtizedekben egyelőre hátrányként jelentkezett,
ami meg is látszik a városközponton. Ennek a megfordítása a kitűzött cél.
Bolax Kft. által készített koncepciós terv rendelkezésre áll.
A településről az akcióterületen elhelyezkedő, áthaladó állami közúton lévő buszmegállóból napi
rendszerességgel 400-450 fő utazik a munkahelyére, vagy iskolába. A jelenlegi buszmegálló bódék, ezt
a forgalmat semmilyen módon nem szolgálják ki. Busszal utazó közönség igénye a megfelelő
megközelíthetőség és kulturált, időjárási körülményeknek is megfelelő várakozás lehetőségének
megteremtése. A területen található 1183, 1182 és 1181 sz ingatlanok egyelőre magántulajdonúak. A
meglévő korábbi kisipari termelőszövetkezet épületei megfelelő tervezés és átalakítás következtében
be tudnák fogadni az említett napi utazóközönséget és a kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltató
vállalkozásokat, közszolgáltató kirendeltségeket, pl. Posta, vagy bank, biztosító fiók.

AT/2. Városi rekreációs akcióterület

Városi rekreációs akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


Az országos kerékpárút hálózat településre bevezető szakaszának megfelelő nyomvonal-vezetésének
kialakítása, összehangolása, kapcsolódások kialakítása.
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Területi célok:


A városi rendezvénytér kialakítása a 95/1 ingatlanon. Központ szállásépület és szükséges kiszolgáló
létesítmények, közművesítés megvalósítása. Camping és lovas turista fogadó létesítmények kialakítása.
Nyári és tematikus fesztivál helyszín kialakítása. (lovas és fogathajtó rendezvények, koncert rendezés
lehetősége)



A Szent István park felújítása kondicionáló park kialakítása.



A városi sportpálya korszerűsítése, műfüves pálya kialakítása, a kiszolgáló épület korszerűsítése.



A 2136/7 „záportározó” pihenő tóvá alakítása.



A területen található közutak útpadkáinak parkolóvá alakítása 300-500 gépjármű befogadása
érdekében.

Indokoltság
A megyei területfejlesztési koncepcióban szerepelő társadalmi megújulás „egészséges, képzett
lakosság, együttműködő társadalom” elvének megfelelően Jászkisér sport és kulturális
rendezvényeinek többféle módon helyet adó terület szükséges, amely megfelelő infrastruktúrákkal és
közművekkel is rendelkezik.
A település sport és kulturális élete jelentős hagyományokkal rendelkezik. Minden évben jelentős
lovas, kulturális és labdarugó események vannak az akcióterületen, viszont szintén nincs megfelelő
infrastruktúra a színvonalas kiszolgáláshoz. A város humánerőforrásának fejlesztése érdekében, és a
kialakult gyakorlatnak megfelelően szükséges egy komplex tervezés az igények kialakításához. A
területen lép be és halad végig a Fő úton az országos kerékpárút ((Boconád)-Jászszentandrás-JászapátiJászkisér-3224. sz. út Térségi kerékpárút-hálózat eleme) Tisza tó felé tartó szakasza. A megyei
fejlesztési célokban szereplő Tisza menti „ökosztráda” megközelítéséhez, a Tisza-tó „belépő
városához” szükséges a 95/1 ingatlanon egy eseti, időszakos turisztikai megállóhely kialakítása. De egy
városi majális vagy városnap lebonyolítása is indokolja a terület fejlesztését.

AT/3. Délkeleti vállalkozási övezet akcióterület

Délkeleti vállalkozási övezet akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


Az országos kerékpárút hálózat településre bevezető szakaszának DK-i folytatása a településről kifelé
Besenyszög irányába ((Boconád) – megyehatár – Jászszentandrás – Jászapáti – Jászkisér – 3224. sz. út
Térségi kerékpárút-hálózat eleme).



Az gazdasági területhez szükséges alap infrastruktúrák (közművek) nyomvonalainak kialakítása és
kivezetése a település közigazgatási határáig.

Területi célok:


A helyi mezőgazdaság megújításának elősegítése és tájspecifikus jellegének kialakítása, településhez
közeli gazdasági terület létrehozásával



A helyi élőmunka igényes vállalkozások beindításának és a hozzájuk kapcsolódó feldolgozó üzemek,
szolgáltatók ösztönzése.



Ipari és szolgáltató cégek mezőgazdasági termelők telephely kialakítási lehetőségeinek bővítése
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Indokoltság
Jászkisér adottságai az agrárium terén kiemelkedők, viszont a helyi termelő középvállalkozásoknak
meg növekedett telephely igénye ütközésbe kerül a belterületi lakóközösségekkel. Ezért a településen
kívül elhelyezett telephelyek a városi környezet minél hamarabbi megteremtését segíthetik elő. A
terület agrár-környezetvédelmi tevékenységének és a társadalmi fenntarthatóságának ösztönzése és
az ezekhez kapcsolódó szolgáltató, vagy feldolgozó vállalkozások gazdasági terület helyigényei
jelentősek lehetnek a településen. Az akcióterület alkalmas a szomszédos településekről érkező
állandó vagy eseti munkavállalók befogadására is.

AT/4. Délnyugati vállalkozási övezet akcióterület

Délnyugati vállalkozási övezet akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


Ipari önkormányzati tulajdonú területek kialakítása



Megújuló energia termelő létesítmények (napelem park) kialakítása.

Területi célok:


Kereskedelmi, bérelhető legalább 300 négyzetméteres üzlethelység kialakítása.



Faipari feldolgozásra alkalmas ipari létesítmény és raktárterület kialakítása

Indokoltság
A település önkormányzata telek összevonással hozott létre egy 8 ha-os korábban ipari(téglagyári)
tevékenységre használt, többnyire bányagödrös területet. A területfejlesztési operatív programban
pályázatot nyújtott be 400 millió forint értékben a terület alap infrastruktúrájának fejlesztésére. A
terület a település mellett elhaladó állami út mentén fekszik, így ipari kereskedelmi célra kiválóan
alkalmas. Jelenleg eléggé elhanyagolt telephelykinézete van, különféle egymáshoz nem illeszkedő
kötelező vagy vállalt tevékenységeknek ad helyet. A települési összkép és gazdasági hasznosítási
szempontokból fejlesztése rendezése sürgősen indokolt.

AT/5. Szellőhát akcióterület

Szellőhát akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


Az országos kerékpárút hálózat településre bevezető szakaszának D-i folytatása a Jászladány irányába.



A belterülethez szükséges alap infrastruktúrák (közművek) nyomvonalainak kialakítása és kivezetése..

Területi célok:


A városrész belterületté nyilvánítása



Az utcák kialakítása és közművesítése.



A városból kivezető kerékpárút folytatólagos megépítése Szellőhátig.



A kor színvonalának megfelelő vonat és buszváró kialakítása.
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Indokoltság
A jelenleg tanyás ingatlanokként nyilvántartott, közművek szempontjából jelentősen elmaradott
városrész fejlődése csak külső források elérésével, külön akcióterületként való kijelöléssel érhető el.
Jelentősen elmaradott településrészről van szó, az európai viszonyoknak megfelelő közművekhez való
hozzáférés és életminőség kialakítása miatt.

AT/6. Energetikai és vállalkozási övezet 1. akcióterület

Energetikai és vállalkozási övezet 1. akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


Az országos kerékpárút hálózat településre bevezető szakaszának csomópontjainak kialakítása
((Boconád)-Jászszentandrás-Jászapáti-Jászkisér-3224. sz. út Térségi kerékpárút-hálózat eleme)



Az gazdasági területhez szükséges alap infrastruktúrák (közművek) kapacitásbővítése.

Területi célok:


A már ipari tevékenységre alkalmas területek újra hasznosítása betelepülő cégek telephelyigényeihez.



Az érintett terület önkormányzati útjainak fejlesztése.



A terület szántóföldjeinek művelési ág váltásának elősegítése. (erdő és gyümölcsös).

Indokoltság
A település kialakult területhasznosítási hagyománya miatt. Korábban működő téglagyár található
bányászati kitermelési engedéllyel a területen. 2015-ben egy 10 ha-os új iparterület is kialakításra
került valamint 2017-ben több éven keresztül gázkitermelés kezdődik az akcióterületen. A már használt
és művelésből kivett területek hasznosítása indokolja komplex területként való kezelését. A területen
lévő mezőgazdasági szántók magas termőértékűek korábbi, történelmi hasznosításuk újragondolása
nagyobb gazdasági értéket jelenthet. Gyümölcsösök és erdők telepítése a későbbi feldolgozó
vállalkozások számára helyben található alapanyagokat jelenthetnek.

AT/7. Északi városrész akcióterület

Északi városrész akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


Az országos kerékpárút hálózat településre bevezető szakaszának folytatása Pély irányába.



A Pélyi út rákötése a Fő utcán keresztül a állami úthálózatra.



A Nagykör út „belső elkerülő” úttá fejlesztése (mezőgazdasági gépek, teherautók áthaladására való
alkalmassá tétele.

Területi célok:


A Perem út mellett haladó „északi” csapadék elvezető csatorna megépítése, korszerűsítése



Az 1.-es, 2.-es és 6.-os szegregátumok romos és lakatlan ingatlanjainak felszámolása.



Az önkormányzati üres közterületek fásítása, parkosítása.
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Az Attila úti óvoda energetikai korszerűsítése).

Indokoltság
Történelmileg kialakult településrész és szerkezetileg egyértelműen behatárolható. A
településszerkezet és helyi építési gyakorlat, hagyományok megtartása, élhető lakókörnyezet és
könnyen elérhető közszolgáltatások kialakítása.

AT/8. Délkeleti városrész akcióterület

Délkeleti városrész akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


Az országos kerékpárút hálózat településre bevezető szakaszának Hősök tere – Petőfi út – Kiskőr út –
Sűlyi út felé való folytatása ((Boconád)-Jászszentandrás-Jászapáti-Jászkisér-3224. sz. út Térségi
kerékpárút-hálózat eleme).



A Deák Ferenc út – Rákóczi út – Bartók Béla út „déli belső elkerülő” úttá fejlesztése. Ugyanezen
nyomvonal mentén önkormányzati kerékpár-gyalog járda építése.

Területi célok:


A 3.-as, 5.-ös, és 4.-es szegregátumok lakatlan és romos ingatlanjainak felszámolása.



Kereskedelmi, szolgáltatási de-centrum fejlesztése a „Holló kocsma” körzetében. Mellette a Somogyi
Béla út mentén parkosítás, fásítás.



A területen kialakult vizenyős területek belvízrendezése.



A Bocskai úti óvoda energetikai korszerűsítése.

Indokoltság
Történelmileg kialakult településrész és szerkezetileg egyértelműen behatárolható. A
településszerkezet és helyi építési gyakorlat, hagyományok megtartása, élhető lakókörnyezet és
könnyen elérhető közszolgáltatások kialakítása.
AT/9. Délnyugati városrész akcióterület

Délnyugati városrész akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


Az országos kerékpárút hálózat településre bevezető szakaszainak kapcsolódási pontjainak kialakítása.



A vasútállomás gyalogos és kerékpáros megközelítésének kialakítása.



Ladányi úti önkormányzati kerékpárút Városközpont – MÁV FKG irányába való kialakítása.



Az akció terület földes utcáinak megszüntetése, útalappal való feltöltése.



A vasúti és közúti csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése.

Területi célok:


Az akció területen lévő Alapellátási Központ szolgáltatásainak és igénybevételének növelése (férőhely
bővítés) a kapcsolódó telkeken parkolási lehetőségek kialakítása.
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A sportolási lehetőségek fejlesztése, újak kialakítása (nyilvános tornakertek létrehozása).



Vasúti kereskedelmi kirakodó megépítése.



A Szent István park felújítása.



A területen kialakult vizenyős területek belvízrendezése.



A temető rehabilitációja.



A vasútállomás felújítása.

Indokoltság
Történelmileg kialakult településrész és szerkezetileg egyértelműen behatárolható. A
településszerkezet és helyi építési gyakorlat, hagyományok megtartása, élhető lakókörnyezet és
könnyen elérhető közszolgáltatások kialakítása.
AT/10. Szőlőhalom akcióterület

Szőlőhalom akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


A terület történelmileg kialakult mezőgazdasági termelésre, -terményfeldolgozásra, -tárolásra való
visszaalakítása, a helyi termelők munkahelyteremtő lehetőségeinek bővítése.

Területi célok:


A vadkár mentesítés megoldása, körbekerítéssel.



A terület utjainak önkormányzati tulajdonú területeinek kiméretése, a jogi határok visszaállítása



Az önkormányzati, állami tulajdonú területek gyümölcsössel való betelepítése,



Az önkormányzati utak mentén villamos hálózatfejlesztés



Az önkormányzati utak mentén önálló vezetékes öntözővíz rendszer kialakítása,



Mezőgazdasági termelésre, -terményfeldolgozásra, -tárolásra alkalmas szabályozási előírások
megteremtése.

Indokoltság
Történelmi, gazdasági okokra visszavezethető egyértelműen elkülönült termőterületről van szó. A
terület birtokszerkezete és termőképessége történelmileg kialakult és a település legjobbjai közé
tartozik, ezért a helyben való foglakoztatás és helyi gazdaság erősítésében kulcsfontosságú lehet a
terület előnyeinek újra kiaknázása.
AT/11. Turisztikai és vízhasznosítási akcióterület

Turisztikai és vízhasznosítási akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


Az országos kerékpárút hálózat településről keleti irányba való folytatása. ((Boconád)-JászszentandrásJászapáti-Jászkisér-3224. sz. út Térségi kerékpárút-hálózat eleme)

Területi célok:


A terület fásítása parkosítása, kulturáltabb kialakítása
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Horgász és vendéglátó lehetőségek bővítése.

Indokoltság
A horgászturizmus és pihenő rekreációs övezet létrehozása.

AT/12. Önkormányzati vagyonhasznosítási akcióterület

Önkormányzati vagyonhasznosítási akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


Az országos kerékpárút hálózat települést átszelő folytatása keleti irányba, rávezetése a gátkaréj tetején
haladó műútra.



A pélyi út teljes szakaszának telekrendezése, műszaki fejlesztése. Az állami útkezelő részére történő
átadása.

Területi célok:


A „Dögkút” 3.2 ha önkormányzati terület művelésből való kivonása.



Az önkormányzati jószágállomány bővítése, annak befogadására alklamas létesítmények építése.



A Homoktövis ültetvény kiszolgáláshoz szükséges infrastruktúra kialakítása.

Indokoltság
Jászkisér város közmunkaprogramjának fejlesztési szándéka. Az önkormányzati és állami földterületek
megfelelő hasznosításának megvalósítása. A kerékpáros turizmus megjelenéséhez szükséges rendezett
külterületi arculat létrehozása.

AT/16. Horgász- és vadászturizmus akcióterület

Horgász- és vadászturizmus akcióterület tervezett fejlesztései:
Horizontális célok:


A megyei stratégiai „öko sztrádához” kapcsolódás.

Területi célok:


A szarvasgomba termelés önkormányzati érdekűvé alakítása.



Horgász és vadász turizmus fejlesztése.



Az odavezető út fejlesztése, parkolási lehetőségek kialakítása.



Önkormányzati tulajdonú „vadászház” (turisztikai szálláshely) kialakítása.

Indokoltság
Földrajzilag egy tájegység. Jászkisér város turisztikai potenciáljának erősítése. A helyi erdő- és vad,
illetve halgazdálkodási hagyományokon alapuló erőforrások turisztikai jellegének erősítése a Tiszai
Ökosztrádához való aktív kapcsolódás.
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7. Táblázat – Akcióterületi projektek összefoglaló bemutatása

sz.

A tervezett fejlesztés
helyszínéül szolgáló
akcióterület

Fejlesztés megnevezése

Beruházási
célú
(Igen/Nem)

Projektgazda neve

Fejlesztés rövid leírása

Tervezett
megvalósítás
ütemezése

Előkészítettség
szintje

Igényli-e a rendezési terv
módosítását?
(biztosan nem/projekt
műszaki tartalmának
részletes kidolgozás
függvényében
eldöntendő/biztosan
igen)

1

Városközpont
akcióterület

Építtetői, befektetői
igényeknek megfelelő
telekstruktúra kialakítása

Nem

Önkormányzat,
lakosság,
ingatlanbefektetők

Építtetői, befektetői igényeknek
megfelelő telekstruktúra
kialakítása

n.a.

Folyamatban

2

Városközpont
akcióterület

Közműhálózatok
rekonstrukciója, kiépítése

Igen

Önkormányzat,
lakosság,
ingatlanbefektetők

Közműhálózatok
rekonstrukciója, kiépítése

n.a.

Folyamatban

3

Városközpont
akcióterület
Városközpont
akcióterület
Városközpont
akcióterület
Városközpont
akcióterület

Zöldfelületek megújítása

Nem

Önkormányzat

Zöldfelületek megújítása

n.a.

Folyamatban

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
Biztosan nem

Közterületek család- és
klímabarát megújítása
Elhanyagolt ingatlanok
arculatjavítása
Az önkormányzati tulajdonú
épületek
energiahatékonyságát javító
fejlesztések megvalósítása
Városközponti Piackialakítása által a gazdasági
funkció erősítése

Nem

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Nem

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat
és KKV szektor

Közterületek család- és
klímabarát megújítása
Elhanyagolt ingatlanok
arculatjavítása
Az önkormányzati tulajdonú
épületek energiahatékonyságát
javító fejlesztések
megvalósítása
Városközponti Piac-kialakítása
által a gazdasági funkció
erősítése

n.a.

Folyamatban

Hősök téri iskola turisztikai
célú fejlesztése
Civil ház létesítése

Nem

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Igen

Önkormányzat

Hősök téri iskola turisztikai célú
fejlesztése
Civil ház létesítése

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
Biztosan nem

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Városi tornacsarnok
kialakítása

Igen

Önkormányzat

Városi tornacsarnok kialakítása

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

4
5
6

7

Városközpont
akcióterület

8

Városközpont
akcióterület
Városközpont
akcióterület
Városközpont
akcióterület

9
10
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sz.

11
12
13
14

15
16

17
18

19
20

21

22

A tervezett fejlesztés
helyszínéül szolgáló
akcióterület

Fejlesztés megnevezése

Beruházási
célú
(Igen/Nem)

Projektgazda neve

Városközpont
akcióterület
Városközpont
akcióterület
Városközpont
akcióterület
Városközpont
akcióterület

Közösségi rendezvényterek
létrehozása
Közösségi közlekedés
feltételeinek fejlesztése
Parkolók kialakítása

Igen

Önkormányzat

Igen

Önkormányzat

Igen

Önkormányzat

Fejlesztési terület egyes
ingatlanjainak önkormányzati
tulajdonba vétele

Nem

Városközpont
akcióterület
Városi rekreációs
akcióterület

Közszolgáltatási, szolgáltatási
célú épületek létrehozása
Közösségi és turisztikai
célokat szolgáló
rendezvénytér kialakítása
Szent István park zöldfelületi
megújítása
Sportpálya korszerűsítése,
műfüves pálya kialakítása,
kiszolgáló épület
korszerűsítése
Záportározó pihenő tóvá
alakítása
Kis és középvállalkozások
fejlesztési céljaira alkalmas
telephelyek megvalósulása
Napenergia hasznosítására
alkalmas létesítmény
kialakítása
Apáti út menti iparterület
fejlesztése

Városi rekreációs
akcióterület
Városi rekreációs
akcióterület

Városi rekreációs
akcióterület
Délkeleti
vállalkozási övezet
akcióterület
Délkeleti
vállalkozási övezet
akcióterület
Délkeleti
vállalkozási övezet
akcióterület

Fejlesztés rövid leírása

Tervezett
megvalósítás
ütemezése

Előkészítettség
szintje

Igényli-e a rendezési terv
módosítását?
(biztosan nem/projekt
műszaki tartalmának
részletes kidolgozás
függvényében
eldöntendő/biztosan
igen)

Közösségi rendezvényterek
létrehozása
Közösségi közlekedés
feltételeinek fejlesztése
Parkolók kialakítása

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Önkormányzat

Fejlesztési terület egyes
ingatlanjainak önkormányzati
tulajdonba vétele

n.a.

Folyamatban

Igen

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Igen

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Nem

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat

Közszolgáltatási, szolgáltatási
célú épületek létrehozása
Közösségi és turisztikai célokat
szolgáló rendezvénytér
kialakítása
Szent István park zöldfelületi
megújítása
Sportpálya korszerűsítése,
műfüves pálya kialakítása,
kiszolgáló épület korszerűsítése

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
Biztosan nem

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Nem

Önkormányzat
és a KKV szektor

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat

Záportározó pihenő tóvá
alakítása
Kis és középvállalkozások
fejlesztési céljaira alkalmas
telephelyek megvalósulása
Napenergia hasznosítására
alkalmas létesítmény kialakítása

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat

Apáti út menti iparterület
fejlesztése

n.a.

Folyamatban

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
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sz.

A tervezett fejlesztés
helyszínéül szolgáló
akcióterület

Fejlesztés megnevezése

Beruházási
célú
(Igen/Nem)

Projektgazda neve

Fejlesztés rövid leírása

Tervezett
megvalósítás
ütemezése

Előkészítettség
szintje

Igényli-e a rendezési terv
módosítását?
(biztosan nem/projekt
műszaki tartalmának
részletes kidolgozás
függvényében
eldöntendő/biztosan
igen)

Délnyugati
vállalkozási övezet
akcióterület
Délnyugati
vállalkozási övezet
akcióterület
Délkeleti városrész
akcióterület

Kereskedelmi, bérelhető
üzlethelyiség kialakítása

Nem

Önkormányzat

Kereskedelmi, bérelhető
üzlethelyiség kialakítása

n.a.

Folyamatban

függvényében
eldöntendő
Biztosan nem

Faipari feldolgozásra
alkalmas létesítmény és
raktárterület kialakítása
Belterületbe vonás

Nem

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Nem

Önkormányzat

Faipari feldolgozásra alkalmas
létesítmény és raktárterület
kialakítása
Belterületbe vonás

n.a.

Folyamatban

26

Délkeleti városrész
akcióterület

Útfejlesztések

Igen

Önkormányzat

Útfejlesztések

n.a.

Folyamatban

27

Délkeleti városrész
akcióterület

Közműhálózatok kiépítése

Igen

Önkormányzat

Közműhálózatok kiépítése

n.a.

Folyamatban

28

Délkeleti városrész
akcióterület
Energetikai és
vállalkozási övezet
1. akcióterület
Energetikai és
vállalkozási övezet
1. akcióterület

Közösségi közlekedés
feltételeinek fejlesztése
Kis és középvállalkozások
fejlesztési céljaira alkalmas
telephelyek megvalósulása
Útfejlesztések

Igen

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Igen

Önkormányzat
és a KKV szektor

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat

Közösségi közlekedés
feltételeinek fejlesztése
Kis és középvállalkozások
fejlesztési céljaira alkalmas
telephelyek megvalósulása
Útfejlesztések

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
Biztosan nem

n.a.

Folyamatban

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő

23

24

25

29

30
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sz.

31

32

33
34
35

36
37
38
39
40
41

42

A tervezett fejlesztés
helyszínéül szolgáló
akcióterület

Fejlesztés megnevezése

Beruházási
célú
(Igen/Nem)

Projektgazda neve

Energetikai és
vállalkozási övezet
1. akcióterület
Északi városrész
akcióterület

Erdősítés, gyümölcsösök
telepítése /Közfoglalkoztatási
program fejlesztése/
Útfejlesztések

Nem

Önkormányzat

Igen

Északi városrész
akcióterület
Északi városrész
akcióterület
Északi városrész
akcióterület

Felszíni vízrendezés

Északi városrész
akcióterület
Délkeleti városrész
akcióterület
Délkeleti városrész
akcióterület
Délkeleti városrész
akcióterület
Délkeleti városrész
akcióterület
Délnyugati
városrész
akcióterület
Délnyugati
városrész
akcióterület

Fejlesztés rövid leírása

Tervezett
megvalósítás
ütemezése

Előkészítettség
szintje

Igényli-e a rendezési terv
módosítását?
(biztosan nem/projekt
műszaki tartalmának
részletes kidolgozás
függvényében
eldöntendő/biztosan
igen)

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Önkormányzat

Erdősítés, gyümölcsösök
telepítése /Közfoglalkoztatási
program fejlesztése/
Útfejlesztések

n.a.

Folyamatban

Igen

Önkormányzat

Felszíni vízrendezés

n.a.

Folyamatban

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
Biztosan nem

Arculaterősítés

Nem

Önkormányzat

Arculaterősítés

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Használaton kívüli
közterületek bevonása
zöldterületbe

Nem

Önkormányzat

Használaton kívüli közterületek
bevonása zöldterületbe

n.a.

Folyamatban

Óvoda energetikai
korszerűsítése
Arculaterősítés

Igen

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Nem

Önkormányzat

Óvoda energetikai
korszerűsítése
Arculaterősítés

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
Biztosan nem

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Kereskedelmi, szolgáltatási
célú épületek létrehozása
Felszíni vízrendezés

Igen

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat

Kereskedelmi, szolgáltatási célú
épületek létrehozása
Felszíni vízrendezés

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Óvoda energetikai bővítése,
korszerűsítése
Alapellátási Központ
fejlesztése

Igen

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat

Óvoda energetikai bővítése,
korszerűsítése
Alapellátási Központ fejlesztése

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Szent István park zöldfelületi
megújítása

Nem

Önkormányzat

Szent István park zöldfelületi
megújítása

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem
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43

44

45

46
47
48

A tervezett fejlesztés
helyszínéül szolgáló
akcióterület

Délnyugati
városrész
akcióterület
Délnyugati
városrész
akcióterület
Délnyugati
városrész
akcióterület
Szőlőhalom
akcióterület
Szőlőhalom
akcióterület
Szőlőhalom
akcióterület

49

Szőlőhalom
akcióterület

50

Szőlőhalom
akcióterület
Turisztikai és
vízhasznosítási
akcióterület
Turisztikai és
vízhasznosítási
akcióterület
Turisztikai és
vízhasznosítási
akcióterület

51

52

53

Beruházási
célú
(Igen/Nem)

Projektgazda neve

Felszíni vízrendezés

Igen

Önkormányzat

Felszíni vízrendezés

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Temető rendezése

Nem

Önkormányzat

Temető rendezése

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Közösségi közlekedés
feltételeinek fejlesztése
(Vasútállomás felújítása)
Vadkár-mentesítés

Nem

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Nem

Önkormányzat

Közösségi közlekedés
feltételeinek fejlesztése
(Vasútállomás felújítása)
Vadkár-mentesítés

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Utak geodéziai rendezése

Nem

Önkormányzat

Utak geodéziai rendezése

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Mezőgazdasági termelésre, terményfeldolgozásra, tárolásra való alkalmassá
tétel
Villamos közműhálózatok
kiépítése

Nem

Önkormányzat

Mezőgazdasági termelésre, terményfeldolgozásra, tárolásra való alkalmassá tétel

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat

Villamos közműhálózatok
kiépítése

n.a.

Folyamatban

Vezetékes öntözővízrendszer kialakítása
Zöldfelület megújítása

Igen

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Nem

Önkormányzat

Vezetékes öntözővíz-rendszer
kialakítása
Zöldfelület megújítása

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
Biztosan nem

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Horgásztó és környezetének
turisztikai célú fejlesztése

Igen

Önkormányzat
és KKV szektor

Horgásztó és környezetének
turisztikai célú fejlesztése

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Termálvíz hasznosítása
fürdőtavak építésével

Igen

Önkormányzat

Termálvíz hasznosítása
fürdőtavak építésével

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Fejlesztés megnevezése

Fejlesztés rövid leírása

Tervezett
megvalósítás
ütemezése

Igényli-e a rendezési terv
módosítását?
(biztosan nem/projekt
műszaki tartalmának
részletes kidolgozás
függvényében
eldöntendő/biztosan
igen)

Előkészítettség
szintje
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sz.

A tervezett fejlesztés
helyszínéül szolgáló
akcióterület

Fejlesztés megnevezése

Beruházási
célú
(Igen/Nem)

Projektgazda neve

Fejlesztés rövid leírása

Tervezett
megvalósítás
ütemezése

Előkészítettség
szintje

Igényli-e a rendezési terv
módosítását?
(biztosan nem/projekt
műszaki tartalmának
részletes kidolgozás
függvényében
eldöntendő/biztosan
igen)

54

Önkormányzati
vagyonhasznosítási
akcióterület

Földhivatali állapot
rendezése

Nem

Önkormányzat

Földhivatali állapot rendezése

n.a.

Folyamatban

55

Önkormányzati
vagyonhasznosítási
akcióterület

Igen

Önkormányzat

Önkormányzati haszonállatállomány bővítése, elhelyezési
helyének kiépítése

n.a.

Folyamatban
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Önkormányzati
vagyonhasznosítási
akcióterület
Horgász- és
vadászturizmus
akcióterület
Horgász- és
vadászturizmus
akcióterület
Horgász- és
vadászturizmus
akcióterület

Önkormányzati haszonállatállomány bővítése,
elhelyezési helyének
kiépítése
Homoktövis ültetvény
szükséges mértékű
infrastrukturális kiépítése
Önkormányzat szarvasgomba
termelésben való
részvételének erősítése
Horgász és vadászturizmus
fejlesztése

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
Biztosan nem

Igen

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Nem

Önkormányzat

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Igen

Önkormányzat
és KKV szektor

Homoktövis ültetvény
szükséges mértékű
infrastrukturális kiépítése
Önkormányzat szarvasgomba
termelésben való részvételének
erősítése
Horgász és vadászturizmus
fejlesztése

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Útfejlesztések

Igen

Önkormányzat

Útfejlesztések

n.a.

Folyamatban

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
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2.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE

Az akcióterületeken tervezett projektek megvalósításához szükséges költségek becsült adatok, abból
adódóan, hogy a fejlesztési elképzelések előkészítettségi foka nem elég magas. A költségek
pontosítására az előkészítettség függvényében, pontos műszaki tartalmak ismeretében lesz lehetőség,
így a következőkben feltüntetett értékek nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak.
A fejlesztések forrásait elsősorban az uniós és más hazai költségvetési fejlesztési célú források jelentik,
de egyes beavatkozások magántőke bevonását (is) feltételezik.
Az 2014–2020 közötti uniós költségvetési időszakban elérhető támogatási források az Európai
Bizottság által elfogadott alábbi Operatív Programokon keresztül állnak rendelkezésre
Magyarországon.
Területi OP-k:
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)*
Ágazati OP-k:
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
- Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
- Vidékfejlesztési Program (VP)
- Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖZOP)
- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
* Jászkisér számára nem releváns forrás.
Az Önkormányzat és intézményei által megvalósítani tervezett fejlesztések ebben a ciklusban is
elsősorban pályázati forrásból, leginkább Európai Unió által támogatott Terület és Településfejlesztési
Programból (TOP), a prioritásoknak és intézkedéseknek megfelelően, illetve privát befektetők
bevonásával valósulhat meg. A fejlesztések indikatív forrásait és ütemezését a megjelölt prioritásoknak
megfelelően a következő táblázat mutatja be. A táblázatban a 2.4. pontban vázolt projektek is
feltüntetésre kerültek.
Ssz

Fejlesztés megnevezése

Akcióterületi projektek
Építtetői, befektetői igényeknek megfelelő
AT1/1
telekstruktúra kialakítása
AT1/2

Közműhálózatok rekonstrukciója, kiépítése

AT1/3
AT1/4
AT1/5

Zöldfelületek megújítása
Közterületek család- és klímabarát megújítása
Elhanyagolt ingatlanok arculatjavítása
Az önkormányzati tulajdonú épületek
energiahatékonyságát javító fejlesztések
megvalósítása.
Városközponti Piac-kialakítása által a gazdasági
funkció erősítése
Hősök téri iskola turisztikai célú fejlesztése

AT1/6
AT1/7
AT1/8

8. táblázat – Projektek vázlatos pénzügyi terve
Becsült
Projektgazda neve
Forrás
költség
(MFt)
Önkormányzat, lakosság,
ingatlan-befektetők
Önkormányzat, lakosság,
ingatlan-befektetők
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Önkormányzat,
TOP

n.a.

TOP

n.a.

TOP
TOP
TOP

n.a.
n.a.
n.a.

Önkormányzat

TOP, KEHOP

n.a.

Önkormányzat és KKV szektor TOP, GINOP

n.a.

Önkormányzat

n.a.

TOP
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Ssz

Fejlesztés megnevezése

AT1/9
AT1/10
AT1/11
AT1/12
AT1/13

Civil ház létesítése
Városi tornacsarnok kialakítása
Közösségi rendezvényterek létrehozása
Közösségi közlekedés feltételeinek fejlesztése
Parkolók kialakítása
Fejlesztési terület egyes ingatlanjainak
AT1/14
önkormányzati tulajdonba vétele
AT1/15
AT2/1
AT2/2
AT2/3
AT2/4
AT3/1
AT3/2
AT4/1
AT4/2
AT5/1
AT5/2
AT5/3
AT5/4
AT6/1
AT6/2
AT6/3
AT6/4
AT7/1
AT7/2
AT7/2
AT7/3
AT7/4
AT8/1
AT8/2
AT8/3
AT8/4
AT9/1
AT9/2
AT9/3
AT9/4
AT9/5
AT10/1
AT10/2
AT10/3
AT10/4
AT10/5
AT11/1

Közszolgáltatási, szolgáltatási célú épületek
létrehozása
Közösségi és turisztikai célokat szolgáló
rendezvénytér kialakítása
Szent István park zöldfelületi megújítása
Sportpálya korszerűsítése, műfüves pálya
kialakítása, kiszolgáló épület korszerűsítése
Záportározó pihenő tóvá alakítása
Kis és középvállalkozások fejlesztési céljaira
alkalmas telephelyek megvalósulása
Napenergia hasznosítására alkalmas létesítmény
kialakítása
Kereskedelmi, bérelhető üzlethelyiség kialakítása
Faipari feldolgozásra alkalmas létesítmény és
raktárterület kialakítása
Belterületbe vonás
Útfejlesztések
Közműhálózatok kiépítése
Közösségi közlekedés feltételeinek fejlesztése
Kis és középvállalkozások fejlesztési céljaira
alkalmas telephelyek megvalósulása
Útfejlesztések
Erdősítés, gyümölcsösök telepítése
/Közfoglalkoztatási program fejlesztése/
Apáti út menti iparterület fejlesztése
Útfejlesztések
Felszíni vízrendezés
Arculaterősítés
Használaton kívüli közterületek bevonása
zöldterületbe
Óvoda energetikai korszerűsítése
Arculaterősítés
Kereskedelmi, szolgáltatási célú épületek
létrehozása
Felszíni vízrendezés
Óvoda energetikai bővítése, korszerűsítése
Alapellátási Központ fejlesztése
Szent István park zöldfelületi megújítása
Felszíni vízrendezés
Temető rendezése
Közösségi közlekedés feltételeinek fejlesztése
(Vasútállomás felújítása)
Vadkár-mentesítés
Utak geodéziai rendezése
Mezőgazdasági termelésre, -terményfeldolgozásra, -tárolásra való alkalmassá tétel
Villamos közműhálózatok kiépítése
Vezetékes öntözővíz-rendszer kialakítása
Zöldfelület megújítása

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

TOP
TOP
TOP
TOP, IKOP
TOP

Becsült
költség
(MFt)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Önkormányzat

Önkormányzat

n.a.

Önkormányzat

TOP,
Önkormányzat,
vállalkozások

n.a.

Önkormányzat

TOP

n.a.

Önkormányzat

TOP

n.a.

Önkormányzat

TOP

n.a.

Önkormányzat
Önkormányzat és a KKV
szektor

TOP

n.a.

GINOP

n.a.

TOP, GINOP,
KEHOP

n.a.

Projektgazda neve

Önkormányzat

Forrás

Önkormányzat

n.a.

Önkormányzat

n.a.

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat és a KKV
szektor
Önkormányzat
Önkormányzat

Önkormányzat
TOP, VP
TOP
TOP, IKOP

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

GINOP

n.a.

TOP, VP
Kormány
Önkormányzat

n.a.
n.a.

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

TOP, VP
TOP, KEHOP
TOP

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Önkormányzat

TOP

n.a.

Önkormányzat
Önkormányzat

n.a.
n.a.

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

TOP, KEHOP
TOP
TOP,
Önkormányzat,
vállalkozások
TOP, KEHOP
TOP, KEHOP
TOP
TOP
TOP, KEHOP
TOP, VP

Önkormányzat

TOP, IKOP

n.a.

Önkormányzat
Önkormányzat

Önkormányzat, VP n.a.
Önkormányzat
n.a.

Önkormányzat

Önkormányzat

n.a.

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

TOP
TOP, VP
TOP

n.a.
n.a.
n.a.

Önkormányzat

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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Ssz

Fejlesztés megnevezése

Horgásztó és környezetének turisztikai célú
fejlesztése
AT11/3 Termálvíz hasznosítása fürdőtavak építésével
AT12/1 Földhivatali állapot rendezése
Önkormányzati haszonállat-állomány bővítése,
AT12/2
elhelyezési helyének kiépítése
Homoktövis ültetvény szükséges mértékű
AT12/3
infrastrukturális kiépítése
Önkormányzat szarvasgomba termelésben való
AT13/1
részvételének erősítése
AT13/2 Horgász és vadászturizmus fejlesztése
AT13/3 Útfejlesztések
Hálózatos projektek
H1.
Útfejlesztések
Fő utca – Kossuth Lajos út – Apáti út
H2.
kereszteződésének forgalomtechnikai,
közlekedésbiztonsági rendezése, átépítése,
H3.
Hivatás-forgalmi célú kerékpárutak kiépítése
H4.
Belső kerékpárutak kiépítése, kialakítása
H5
Közművezeték-hálózatok fejlesztése
Egyéb projektek
Jászkisér településrendezési eszközeinek
E1
elkészítése
Jászkisér város Településképi Arculati Kézikönyv
E2
elkészítése és Településképi rendelet kidolgozása
E3
Közösségerősítő rendezvények megtartása
E4
Vállalkozóbarát helyi adópolitika kialakítása
AT11/2

E5

Közfoglalkoztatási program fejlesztése

Projektgazda neve

Forrás

Becsült
költség
(MFt)

Önkormányzat és KKV szektor TOP

n.a.

Önkormányzat
Önkormányzat

n.a.
n.a.

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Önkormányzat
TOP, VP,
Önkormányzat
TOP, VP,
Önkormányzat
Önkormányzat

n.a.
n.a.
n.a.

Önkormányzat és KKV szektor TOP
Önkormányzat
TOP, VP

n.a.
n.a.

Önkormányzat

TOP, VP

n.a.

Önkormányzat, Magyar Állam TOP, VP

n.a.

Önkormányzatok
Önkormányzat
Önkormányzat

IKOP, TOP
IKOP, TOP
TOP, KEHOP

n.a.
n.a.
n.a.

Önkormányzat

Önkormányzat

n.a.

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Minisztérium
Önkormányzat
GINOP, TOP
Önkormányzat
Kormány
Önkormányzat

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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2.4. AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE
SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA CÉLJAIHOZ
Akcióterületeken kívül tervezett fejlesztések alapvetően két további fejlesztési csoportban sorolhatók
a 2. Fejezetben a Projektek rendszerének bemutatása alapján, melyek az alábbiak:
 Hálózatos projektek
 Egyéb projektek

Hálózatos projektek bemutatása
Útfejlesztések
 Útfejlesztések
Belterületi utak burkolat felújítása: Teljes felületen történő felújítás a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. A
város belterületi útjainak kopóréteg felújítása új réteg felvitelével.


Belterületi járdák felújítása



Parkolók kialakítása



Jászkisér területén közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása

Fő utca – Kossuth Lajos út – Apáti út kereszteződésének forgalomtechnikai, közlekedésbiztonsági rendezése,
átépítése


Fő utca – Kossuth Lajos út – Apáti út kereszteződésének forgalomtechnikai, közlekedésbiztonsági
rendezése, átépítése

Hivatás-forgalmi célú kerékpárutak kiépítése


Hivatás-forgalmi célú kerékpárút kiépítése Jászkisér területén

Belső kerékpárutak kiépítése, kialakítása


Belső kerékpárutak építése: Meglévő kerékpárút-hálózat új utakkal történő összekötése, új
kerékpárutak építése

Közművezeték-hálózatok fejlesztése



Vízbázisok védelme, felszíni vízrendezés átfogó megoldása
Vezetékhálózatok fejlesztése

A hálózatos projektek egy része kapcsolódik az akcióterületi fejlesztésekhez és az egyéb projektekhez
is. Az átfedések a városfejlesztés integrált jellegéből adódnak, erősítik a tervezett fejlesztések közötti
szinergiát.
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9. táblázat – Hálózatos projektek összefoglaló bemutatása

Ssz.

1

2

3

4

5

A tervezett
fejlesztés
helyszínéül
szolgáló
akcióterület

Akcióterületen
kívüli

Akcióterületen
kívüli

Akcióterületen
kívüli

Akcióterületen
kívüli

Akcióterületen
kívüli

Fejlesztés megnevezése

Beruházási célú
(Igen/
Nem)

Projektgazda neve

Fejlesztés rövid leírása

Tervezett
megvalósítás
ütemezése

Előkészítettség szintje

Útfejlesztések

Igen

Önkormányzat

Belterületi utak burkolat
felújítása

n.a.

Folyamatban

Fő utca – Kossuth Lajos út –
Apáti út kereszteződésének
forgalomtechnikai,
közlekedésbiztonsági
rendezése, átépítése
Hivatás-forgalmi célú
kerékpárutak kiépítése

Igen

Önkormányzat,
Magyar Állam

n.a.

Folyamatban

Igen

Önkormányzatok

Fő utca – Kossuth Lajos út – Apáti
út kereszteződésének
forgalomtechnikai,
közlekedésbiztonsági rendezése,
átépítése
Hivatás-forgalmi célú kerékpárút
kiépítése

n.a.

Folyamatban

Belső kerékpárutak kiépítése,
kialakítása

Igen

Önkormányzat

Belső kerékpárutak kiépítése,
kialakítása

n.a.

Folyamatban

Közművezeték-hálózatok
fejlesztése

Igen

Önkormányzat

Közművezeték-hálózatok
fejlesztése

n.a.

Folyamatban

Igényli-e a rendezési terv
módosítását?
(biztosan nem/projekt
műszaki tartalmának
részletes kidolgozás
függvényében
eldöntendő/biztosan igen)

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
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Egyéb projektek bemutatása
Jászkisér településrendezési eszközeinek elkészítése

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet eljárásrendje szerint Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási
Tervének elkészítése.

Jászkisér város Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése és Településképi rendelet kidolgozása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet szerint Jászkisér Város Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítése és
Településképi rendeletének kidolgozása.

Közösségerősítő rendezvények megtartása

A közösségek létrejöttének, újraélesztésének, megerősödésének ösztönzése valamennyi korosztály
számára. Cél a nyilvános közösségi beszélgetések szervezése, önkormányzatokkal, egyházakkal,
diákönkormányzatokkal, civil szervezetekkel, társintézményekkel való együttműködés. Az elindított
rendezvénysorozatok, ismeretterjesztő előadások továbbfejlesztése, melyek lehetőséget biztosítanak
a jászkiséri művészek bemutatkozására. Kiállítások szervezése, ehhez kapcsolódó előadássorozatok
lebonyolítása. A zene, a tánc szeretetének, művészetének továbbadása a művészeti csoportok
foglalkozásainak keretein belül.

Vállalkozóbarát helyi adópolitika kialakítása

A város vezetése elkötelezettséget vállal egy vállalkozóbarát helyi adópolitika kialakítására, mérlegelve
annak lehetőségét, hogy egy dinamikus, támogató környezet ösztönzőleg hat az új vállalkozások
alakítására, a meglévők bővítésére és ezáltal a foglalkoztatottak számának növekedésére. A
beruházásokat ösztönző vállalkozásbarát helyi adópolitika is preferált cél az önkormányzat számára,
természetesen nem veszélyeztetve ezzel az önkormányzati feladatok ellátásának eddigi színvonalát.

Közfoglalkoztatási program fejlesztése

A város vezetése továbbra is fontos feladatának tekinti a közfoglalkoztatás szervezését, illetve a
munkaerő-piacon hátrányban lévő, főként alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, tartósan munka
nélkül lévők közfoglalkoztatásba történő bevonását. Az önkormányzat és intézményei, illetve
gazdasági társaságai arra törekszenek, hogy minél több ember számára biztosítani tudják a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeként meghatározott legalább 30 napos foglalkoztatás
biztosítását.
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10. táblázat – Egyéb projektek összefoglaló bemutatása

Ssz.

1

2

3

4

5

A tervezett
fejlesztés
helyszínéül
szolgáló
akcióterület

Fejlesztés megnevezése

Beruházási célú
(Igen/
Nem)

Projektgazda neve

Fejlesztés rövid leírása

Tervezett
megvalósítás
ütemezése

Előkészítettség szintje

Igényli-e a rendezési terv
módosítását?
(biztosan nem/projekt
műszaki tartalmának
részletes kidolgozás
függvényében
eldöntendő/biztosan igen)

Akcióterületen
kívüli
Akcióterületen
kívüli

Jászkisér településrendezési
eszközeinek elkészítése

Nem

Önkormányzat

Jászkisér településrendezési
eszközeinek elkészítése

n.a.

Folyamatban

Biztosan igen

Jászkisér város Településképi
Arculati Kézikönyv elkészítése
és Településképi rendelet
kidolgozása

Nem

Önkormányzat

Jászkisér város Településképi
Arculati Kézikönyv elkészítése és
Településképi rendelet
kidolgozása

n.a.

Folyamatban

Akcióterületen
kívüli
Akcióterületen
kívüli
Akcióterületen
kívüli

Közösségerősítő rendezvények
megtartása

Nem

Önkormányzat

Közösségerősítő rendezvények
megtartása

n.a.

Folyamatban

A projekt műszaki
tartalmának részletes
kidolgozás
függvényében
eldöntendő
Biztosan nem

Vállalkozóbarát helyi
adópolitika kialakítása

Nem

Önkormányzat

Vállalkozóbarát helyi adópolitika
kialakítása

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem

Közfoglalkoztatási program
fejlesztése

Nem

Önkormányzat

Közfoglalkoztatási program
fejlesztése

n.a.

Folyamatban

Biztosan nem
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3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM
3.1. A SZEGREGÁCIÓ MÉRSÉKLÉSÉT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK (A
TELEPÜLÉS EGÉSZÉT ÉRINTŐ ÉS AZ EGYES SZEGREGÁTUMOKRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSEK,
PROGRAMOK MEGHATÁROZÁSA)
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján „szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület:
olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek
együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi
beavatkozás szükséges; szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét
képezheti egy vagy több településrésznek is”. A Városfejlesztési Kézikönyv előírásainak megfelelően a
szegregáció fogalma alatt az alacsony társadalmi státuszú családok koncentrált együttélése értendő. A
szegregátumok lehatárolása az ún. szegregációs mutató alapján történik: azon területek tekinthetők
szegregátumnak, ahol a népszámlálási adatok alapján a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
eléri, illetve meghaladja a 30%-ot. Jászkisér területén a 2015-ös adatokon alapuló KSH szegregációs
térkép hat darab 30% feletti szegregációs mutatóval rendelkező területet jelölt ki a városban (amely
50 főnél nagyobb lakosságszámmal bír). E területek közül ötben a szegregációs mutató 35%-nál is
magasabb. Az érintett területek Jászkisér északi és keleti részein helyezkednek el.

2. térkép - (Forrás: KSH 2015.)
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3. térkép - (Forrás: KSH 2015.)

Jászkisér Város Önkormányzata a Tematikus célok között is megfogalmazta a társadalmi befogadás,
szociális biztonság erősítését, melynek része a szegregációval érintett területek leszakadásának
megállítása, lakhatási, társadalmi és gazdasági szempontokból a felzárkózás elősegítése is. Az Integrált
Településfejlesztési Stratégia megvalósítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a
városban tervezett fejlesztések és beruházások megvalósítása ne erősítse a szegregációt.
Ugyanakkor a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására, társadalmi bevonására egy adott helyen
szervezett programok elérhetőségét nem csak az ott lakók részére teszi elérhetővé, hanem tegye
lehetővé, hogy az egyéb településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság is bevonásra kerülhessen,
ahol egyébként nincs lehetőség ilyen rendezvények szervezésére. A bevonásban a városban
tevékenykedő szociális, gyermekvédelmi és családsegítő intézmények mellett a civil szervezetek is
segítséget nyújtanak.
Amint az a Megalapozó vizsgálat helyzetértékelés részéből is kiderül, a KSH tájékoztatása szerint a
2011-es népszámlálás adatai alapján Jászkiséren mindkét (30% és 35%) kategóriát figyelembe véve
összesen 6 terület jelölhető ki a város északi és keleti részein. A KSH adatai alapján az 50 főnél nagyobb
lélekszámú szegregációval veszélyeztetett területek:


1. szegregátum (Nagykör út - Fecske u. - Perem u. - Hajó u. - Nagykör út északi oldala a Jász u.-ig)



2. szegregátum (Mező u. - belterületi határ - Vágóhíd út)



3. szegregátum (Vágóhíd út - Bokányi D. u. - Rákóczi u. - Rigó u. - Tulipán u. - Szabadság u. - Petőfi út)



4. szegregátum (Fényes u. -Somogyi B. u. - Bajcsy-Zsilinszky u. - Sülyi út - Kovács u. -Szőlő u.)



5. szegregátum (Szabadság u.- Deák F. u. - Velence u. - Bercsényi u. - belterületi határ - Bartók B. u. Rákóczi u. - Szarka u.)
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6. szegregátum (Zrínyi u. - Béke u. - Kút u. - Nagykör út - Bem u. - Hevesi út - Pipa u.)

A szegregációval érintett területek lakosainak száma 100 fő feletti, a 3. szegregátumban 300 fő felett,
az 5. szegregátumban 600 fő felett laknak. Problémaként jelentkezik az alacsony iskolai végzettség és
a munkanélküliség, valamint a munkakeresés feladásából adódó inaktivitás. A rossz
foglalkoztathatóság a megélhetést biztosító rendszeres munkajövedelem hiányát okozza, így az
érintettek kiszolgáltatott helyzetben, rossz anyagi körülmények között élnek. A jövedelemhiány több
problémát is okozhat (depresszió, önpusztító magatartásformák, agresszió, bűnözés), közülük talán
legkomolyabb a gyerekszegénység és ezáltal a szegénység újratermelődése. A szegregált és
szegregálódó városrészben nagy arányban élnek iskoláskorú és fiatalabb gyerekek, akik fejlődéséhez
elengedhetetlen anyagi feltételek a legtöbb családban nem állnak rendelkezésre. Ezért a kiskorúak
esetében komoly lépéseket kell tenni az egészséges fizikai fejlődéshez szükséges alapvető feltételek
(élelmiszer, fűtés, egészségügyi ellátás és gyógyszerek) biztosítása érdekében. A rossz szociokulturális
háttér a későbbiekben komoly lemaradást és szocializációs problémákat okozhat a gyerekek
közoktatási rendszerbe való beilleszkedése során, alapvetően befolyásolhatja későbbi
teljesítményüket, ezért elengedhetetlen a szociokulturális hátrányok leküzdésére irányuló korai
fejlesztés és a jó minőségű, a gyerekek problémáit kompenzálni tudó óvodai és általános iskolai ellátás
biztosítása. A közoktatás rendszerében nyújtott jó teljesítmény alapvetően meghatározza a későbbi
magasabb oktatási szintekbe való bejutást, ezáltal a várható munkaerő-piaci státuszt és az elérhető
jövedelmet. A szegénység újratermelődésének megakadályozásához tehát az oktatáson keresztül
vezet az út.

67

JÁSZKISÉR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
Tsz: 4341/2015 • 2017. december

3.2. A FEJLESZTÉSEK SZEGREGÁCIÓS HATÁSÁNAK KIVÉDÉSÉRE HOZOTT INTÉZKEDÉSEK

A HEP kiemelten foglalkozik a mélyszegénységben élők és a romák problémáival, a szegregátumok
helyzetével. Természetesen nem minden roma él szegregátumban, és nem minden szegregátumban
élő roma, ettől függetlenül fontos figyelembe venni a HEP-ben foglaltakat, mert szakmailag
megalapozott vizsgálatokon alapul.
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a:







mélyszegénységben élők,
romák,
gyermekek,
nők,
idősek és
fogyatékkal élők.
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Intézkedés
sorszáma

A

B

Intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseib
en feltárt esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentu
mokkal

E

Intézkedés
tartalma

11. táblázat - Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) intézkedési terve, Jászkisér 2015
F
G
H
I
J

Intézkedés
felelőse

Intézkedés
megvalósítás
ának
határideje

Intézkedés
eredményes
ségét mérő
indikátorok

Az
adatbázisba
n szereplők
száma, a
közfoglalkoz
tatásban
szereplők
száma
Az
adatbázisba
n szereplők
száma, a
közfoglalkoz
tatásban
szereplők
száma
Az
adatbázisba
n szereplők
száma,
tréningen
szereplők
száma

Intézkedés
megvalósításához szüks.
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Intézkedés
eredmény
einek
fenntartha
tósága

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Munkaerőpiacon
való
elhelyezke
dés esélye

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Munkaerőpiacon
való
elhelyezke
dés esélye

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Közösségh
ez való
alkalmazko
dás és
probléma
megoldó
képesség
kialakítása

I. Mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

A közfoglalkoztatás
keretén belül a
mezőgazdasági
szektor erősítése

2

Pályázatok útján
helyi képzések
elősegítése

3

Lakókörnyezet
rendszeres
ellenőrzése,
munkába állás és
megtartásról szóló
tréningek tartása

Elsősorban a
közfoglalkoztatá
s jelenti a
település
foglalkoztatását

A
mezőgazdasági
szektor
erősítése

képzés

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Szakképzettség
hiánya

Munkavállalók
szakképzettség
hez való jutása

képzés

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Hátrányos
környezeti
hatások,
alacsony
életszínvonal,
romló életviteli
helyzetek

Egészséges
környezet
kialakítása

Előadások,
tanácsadás

Az
önkormányza
t

2015-12-31
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4

5

6

Nőknek nincs
munkalehetőség

Megfelelő
partnerek
felkutatásával a
munkavállalás
megkönnyítése

Előadás,
tanácsadás

Az
önkormányza
t

2015-12-31

A Roma
Önkormányzat
nagyobb
szerepvállalása
és hatékonyabb
működése

Nemzetiségi
identitás, nyelv
és oktatás
elősegítését
célzó
programok
elősegítése,
nemzetiségiek
és nemzetiségi
önkormányzat
közötti
kapcsolattartás
és az
érdekképviselet
erősítése
Csökkenjen a
veszélyeztetett
családok száma

Képzés,
tanácsadás,
tréningek

Roma
nemzetiségi
önkormányza
t

2015-12-31

Étkezés, lakhatás
körülményeinek
javítása

Önkormányz
at,
családsegítő
szolgálat

2018-12-31

Értékteremtő
programok
létrehozása

Nemzetiségi
identitás, nyelv és
oktatás elősegítését
célzó programok
elősegítése,
nemzetiségiek és
nemzetiségi
önkormányzat
közötti
kapcsolattartás és az
érdekképviselet
erősítése

A mélyszegénység
felderítése a
családoknál

Szaporodnak az
ellátatlan
családok, a
mélyszegénység
jelei egyre több
helyen
mutatkoznak

Az
adatbázisba
n szereplők
száma,
tréningen
szereplők
száma
Az
adatbázisba
n szerelők
száma,
tréningen
szereplők
száma,
üléseken
való
részvétel
száma, a
programoko
n
résztvevők
száma
Az
adatbázisb
an
szereplők
száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

A munka
és a családi
élet
összehang
olásának
képessége

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Közösségh
ez való
alkalmazko
dás és
probléma
megoldó
képesség
kialakítása

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

A
perifériára
szorulók
számának
csökkenés
e

Az
adatbázisba
n szereplők
száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Étkezési
kultúra
kialakítása,
beépülése
a

II. Gyermekek esélyegyenlősége

1

Pályázati
lehetőségek
felkutatása

Hétvégi
étkeztetés nem
megoldott

Gyermekek
hétvégi
étkeztetése

Étkezés
megszervezése

Az
önkormányza
t

2015-12-31
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2

Pályázati
lehetőségek
felkutatása

3

Pályázati
lehetőségek
felkutatása

4

Szakemberek
idevonzása
különböző
kedvezmények
biztosításával (pl.
lakhatás)

5

Bűnmegelőzési
program
megalkotása

6

Iskolai mulasztások
miatti lemaradás
csökkentése

Nyári
gyermekfelügyel
et hiánya

Nyári
gyermekfelügye
let

Nyári napközi,
nyári táborok
szervezése

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Az
adatbázisba
n szereplők
száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása
Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Nyári
gyermekfelügyel
et hiánya

Gyermekéhezés
megszüntetése

Étkezés
megszervezése

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Az
adatbázisba
n szereplők
száma

Gyermekorvos
hiánya

Szakemberhián
y
megszüntetése

Szakember
foglalkoztatása

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Alkohol,
cigaretta és drog
problémák

Alkohol,
cigaretta, drog
problémák
általános
iskolás korban

Programok
szervezése

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Az
adatbázisba
n szereplők
száma,
tréningen
szereplők
száma
Az
adatbázisba
n szereplők
száma,
programoko
n
résztvevők
száma

Gyakori az
igazolt és
igazolatlan
iskolai
mulasztások

Az évismétlők
számának
csökkenése

családlátogatáso
k, családsegítés

családsegítő
szolgálat,
pedagógusok

2017-12-31

évismétlők
száma
legalább
20%-kal
csökken

szakembere
k

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

mindenna
pokba
Szabadidő
hasznos
eltöltése

Étkezési
kultúra
kialakítása,
beépülése
a
mindenna
pokba
Megfelelő
orvosi
ellátás
gyerekek
részére

Közösségh
ez való
alkalmazko
dás,
deviáns
magatartás
i formák
megszünte
tése
A
továbbtan
ulás esélye
nő
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7

Korai társas testi
kapcsolat
veszélyeinek
megismertetése

miatti
évismétlés
Egyre fiatalabb
korban
kezdődnek a
testi
kapcsolatok a
gyerekeknél

Csökkenjen a
gyermekkorban
nem kívánatos
terhességek
száma

előadás,
tanácsadás

Önkormányz
at, védőnők

2018-12-31

A
gondozásba
n,
tanácsadás
ban
résztvevők
száma

Szakembere
k és
megfelelő
helyiség
biztosítása

A gyermek
és
fiatalkori
terhessége
k
kiküszöböl
ése

A munka
és a családi
élet
összehang
olásának
képessége
A munka
és a családi
élet
összehang
olásának
képessége
A munka
és a családi
élet
összehang
olásának
képessége

III. Nők esélyegyenlősége

1

Családbarát
munkahelyek
kialakítása

2

Családi napközik
szervezése

3

Pályázat útján
oktatás, szakképzés
szervezése,
lehetőségének
biztosítása

4

Pályázat útján
oktatás, szakképzés
szervezése,
lehetőségének
biztosítása

Részmunkaidős
foglalkoztatás
hiánya

Megfelelő
partnerek
felkutatásával a
munkavállalás
megkönnyítése

Előadás,
tanácsadás

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Foglalkoztat
ásban
résztvevő
családosok
száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

40 év felettiek
részére kevés
munkahely
lehetősége

Gyermekek
napközbeni
felügyelete

Napközi
szervezése

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Igények és
résztvevők
száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Alacsony iskolai
végzettség

Megfelelő
partnerek
felkutatásával a
munkavállalás
megkönnyítése

Képzés,
tanácsadás

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Szakképzettség
hiánya

Megfelelő
partnerek
felkutatásával a
munkavállalás
megkönnyítése

Képzés,
tanácsadás

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Az
adatbázisba
n szereplők
száma,
tréningen
szereplők
száma
Az
adatbázisba
n szereplők
száma,
tréningen
szereplők
száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

A munka
és a családi
élet
összehang
olásának
képessége
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5

6

A nők
bezártságának,
egyedüllétének
problémája
A nők családon
belüli
kiszolgáltatottsága

A háztartásbeli
nők
elszigetelődése

A nők
beilleszkedése
a közéletbe

felvilágosítás,
programszervezé
s

családsegítő
szolgálat

folyamatos,
és 2018-1231

megalakult
közösségek,
és tagok
száma

pályázati
források,
szakembere
k biztosítása

az
elszigetelő
dés
csökkenés
e
folyamato
sság
biztosítása

A családon
belüli
aránytalan
munkamegosztá
s és
felelősségvállalá
s arányosítása

Kiegyensúlyozo
ttabb családok

felvilágosítás,
programszervezé
s

családsegítő
szolgálat

folyamatos,
és 2018-1231

a
programok
ban
részvevők
száma

szakembere
k és
közösségi
helyek
biztosítása

Az
adatbázisba
n szereplők
száma,
foglalkoztat
ásban
résztvevők
száma
Az
adatbázisba
n szereplők
száma,
képzésben
résztvevők
száma
Az
adatbázisba
n szereplők
száma,
képzésben
résztvevők
száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Foglalkozta
tás
növelése

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Foglalkozta
tás
növelése

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Foglalkozta
tás
növelése

IV. Idősek esélyegyenlősége

1

2

3

Közfoglalkoztatás,
valamint
mezőgazdasági
jellegű
munkalehetőségek
biztosítása

Munkába integráló
képzések szervezése

Tovább-, átképzési
lehetőségek
felkutatása,
biztosítása

50 év felett
válnak
munkanélkülivé

A
mezőgazdasági
szektor
erősítése

képzés

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Nem képesek
alkalmazkodni a
munkaerő-piaci
változásokhoz

Megfelelő
végzettség
megszervezése
a munkavállalás
megkönnyítésé
hez

képzés

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Elavult, nem
piacképes
szakmákkal
rendelkeznek

Megfelelő
végzettség
megszerzése a
munkavállalás
megkönnyítésé
hez

képzés

Az
önkormányza
t

2015-12-31
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4

Pályázati
lehetőségek
keresése

5

Szociális
ellátórendszer
bővítése

6

7

Demens ellátás
hiánya

Az egyedüllét,
magány kedvezőtlen
hatása

Akadálymentesít
és nem
megoldott
minden
közintézménybe
n

Közintézménye
k
akadálymentesí
tése

Épületek fizikai
akadálymentesíté
se

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Az elkészült
akadálymen
tesített
helyiségek
száma, az
épületek
elérhetőség
e, ezáltal
foglalkoztat
ás segítése
Az
ellátásban
résztvevők
száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Zökkenőm
entes
közlekedés

Hétvégi idős
ellátás nem
megoldott

Egyedülálló,
idős emberek
ellátása

Idős, beteg
emberek hétvégi
felügyelete,
ellátása

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása
Állami
támogatás,
pályázati
forrás

Időskori
prevenció

A demens
ellátás hiányzik
az
önkormányzati
alapellátásból
Az egyedül élő
emberek
elszigetelődésén
ek, depresszív
magatartásának
megszüntetése

Ellátás
megszervezése
és fenntartása

Demens
gondozás
biztosítása

Önkormányz
at

2018-12-31

Ellátottak
száma

Egyedül élő,
idős emberek
ellátása

Kapcsolatépítés
és fenntartás

Önkormányz
at, civil
szervezetek,
egyház

2018-12-31

megalakult
csoportok
és
résztvevők
száma

Pályázati
forrás,
szakembere
k és
önkéntesek

Idősgondo
skodás
magasabb
színvonala

2015-12-31

Akadálymen
tesített
helyiségek
száma,
célcsoport
foglalkoztat
ottságának
száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Zökkenőm
entes
közlekedés

Időskori
demens
ellátás

V. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Pályázati
lehetőségek
felkutatása

Minden
intézményben
megfelelő
fizikai és
infokommunik
ációs
akadálymente
sítettség
elérése

Közintézmények
akadálymentesíté
se

Épületek fizikai
akadálymentesíté
se

Az
önkormányza
t
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2

3

4

5

6

Helyi
munkahelyeken
történő alkalmazás
elősegítése

Pályázati
lehetőségek
felkutatása

Pályázati
lehetőségek
felkutatása

Pályázati
lehetőségek
felkutatása

Az ellátatlan
mozgásszervi
betegek részére
segítség nyújtása

Munkalehetős
ég biztosítása
a
fogyatékosok
számára

Munkalehetőség
megteremtése

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Foglalkoztat
ottak száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Akadálymente
sített honlap
készítése a
tájékozódás
biztosítása
érdekében

Tájékozódás
biztosítása,
esélyegyenlőség
megteremtése

Honlap készítés

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

munkahelyteremt
és

Partnerek
keresése

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Az
adatbázisba
n szereplők
száma,
tréningen
szereplők
száma
Foglalkoztat
ásban
résztvevők
száma

Kevés a
fogyatékkal
élők
elhelyezkedés
ét segítő
munkahelyter
emtő
beruházás
Akadálymente
s közlekedés
biztosítása
(utak, járdák,
buszmegállók)

Akadálymentes
közlekedés

Tervezés
kivitelezése

Az
önkormányza
t

2015-12-31

Elkészült
utak és
járdák
hossza és
száma

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Sok
mozgásszervi
beteg
ellátatlan

A szakellátás
biztosítása

Önkormányz
at

2018-12-31

Programok
száma,
igénybevev
ők száma

szakembere
k, helyiség
biztosítása

Foglalkozta
tás
növelése,
esélyegyen
lőség
biztosítása
Foglalkozta
tás
növelése,
esélyegyen
lőség
biztosítása

Pályázati
források,
helyi
szakembere
k bevonása

Foglalkozta
tás
növelése,
esélyegyen
lőség
biztosítása
mozgássze
rvi
betegeket
segítő
rendszeres
ellátások
megléte
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7

Siketek és
nagyothallók
elhanyagoltságának
csökkentése

A siketek és
nagyothallók
korlátait nem
tekintjük
mindig
fogyatéknak

Speciális eszközök
felszerelése

Tervezés,
kivitelezés

Önkormányz
at

2020-12-31

ellátott
középületek
száma

pályázati
források

hallásszerv
i
akadálym
entesítés
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Az ITS keretében tervezett fejlesztésekkel szemben alapvető elvárás, hogy ne idézzék elő zárványok,
szegregátumok kialakulását, és semmilyen formában ne erősítsék a szegregációs folyamatokat. Ennek
eléréséhez a következő intézkedések végrehajtása szükséges:


A következő alfejezetben megfogalmazott intézkedések minél nagyobb arányú beépítése a tervezett
fejlesztésekbe


egyfelől önálló anti-szegregációs tartalmú projektek kidolgozásával – akár nagyobb volumenű
akcióterületi vagy tematikus projektként, akár kisebb költségvetésű, de lokálisan hatékony
projektként,



másfelől lehetőség szerint más projektekben való megjelenítéssel (pl. egy, a szociális vagy
egészségügyi szakemberek számára szervezett képzés tematikájába beépíthető a hátrányos
helyzetű személyekkel való eredményes együttműködéshez szükséges készségek elsajátítása is);



Az anti-szegregációs szemlélet maximális érvényesítése az egyes projektek előkészítése és
megvalósítása folyamán, amellyel többek között megelőzhető, hogy egy-egy fejlesztéssel érintett
városrész felértékelődése spontán népességcseréhez, dzsentrifikációhoz vezessen – önmagát felerősítő
negatív folyamatokat idézve elő a település más területein;



Tényleges társadalmi párbeszéd és partnerség városi, akcióterületi és – szükség esetén – projektszinten
egyaránt, amely során fontos, hogy a partnerség túllépjen a szokásos formákon, és valóban aktív
együttgondolkodás jöjjön létre (ezáltal megakadályozható a vélt vagy valós társadalmi konfliktusok
manifesztálódása);



A szegregátumban élők foglalkoztatásának elősegítése a projekt-megvalósítás során (ez részben a
közfoglalkoztatás keretében teljesíthető, részben pedig előírható közbeszerzési feltételként).
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3.3. A SZEGREGÁCIÓT OKOZÓ FOLYAMATOK
MÉRSÉKLÉSÉRE TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK

MEGVÁLTOZTATÁSÁRA,

HATÁSUK

A társadalmi és térbeli szegregáció mérséklése és megszüntetése sokrétű és kizárólag hosszú távon
megvalósítható folyamat, amely során a következő – fizikai és nem fizikai jellegű – eszközök
alkalmazandók és alkalmazhatók:
• Oktatási integráció és felzárkóztatás
A közoktatás rendszerében nyújtott jó teljesítmény alapvetően meghatározza a későbbi magasabb
oktatási szintekbe való bejutást, ezáltal a várható munkaerő-piaci státuszt és az elérhető jövedelmet.
A szegénység újratermelődésének megakadályozásához tehát nagyrészt az oktatáson keresztül vezet
az út, erre azonban az Önkormányzat befolyása az érintett oktatási intézmények államosítása óta
viszonylag korlátozott.
• A szociális szolgáltatások és ellátások hozzáférhetőségének biztosítása
A szociális szolgáltatások esetében hangsúlyosan figyelmet kell fordítani egyfajta egyensúlyra: egyfelől
nem célszerű minden szolgáltatást a szegregátumba telepíteni, mert az közvetett módon tovább erősíti
a szegregált állapotot, másfelől fontos a szolgáltatók aktív jelenléte is, mert csak ezáltal biztosítható,
hogy minden érintett megkapja a jogszabályilag járó juttatásokat, illetve hozzáfér a lehetséges
szolgáltatásokhoz.
• A foglalkoztatási lehetőségek bővítése és a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek és
képességek kialakítása
A közfoglalkoztatás országosan elterjedt rendszere mellett elő kell segíteni az elsődleges
munkaerőpiacra való vissza-, illetve bevezetést is, amelynek hatékony eszközei a személyes
mentoráláson alapuló munkaerő-piaci programok. Ezek jellemzően egyéni tanácsadást, képzési
lehetőséget és átmeneti időtartamra munkalehetőséget is biztosítanak.
• Az egészségügyi állapot javítása elsősorban prevenciós szolgáltatásokkal, továbbá az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférhetőséggel
A hátrányos helyzetű lakosság egészségi állapota többek között a nem megfelelő higiénés feltételek és
a szűréseken való alacsony részvétel miatt jellemzően elmarad a városi átlagtól. A prevenció mellett
azonban azt is biztosítani kell, hogy az érintett lakosság könnyen és gyorsan megkaphassa a szükséges
egészségügyi ellátásokat.
• Az adott lakóterület rugalmas és gyors elérhetőségének biztosítása
A fizikai szegregációs folyamatok hátterében alapvetően településszerkezeti tényezők állnak. Ezen
hátrányos adottságokon egyrészt településtervezési eszközökkel lehet javítani, másrészt a közösségi
közlekedést is javasolt úgy alakítani, hogy legalább a napi szintű mobilitást rugalmasan elősegítse.
• A lakhatási feltételek átfogó javítása
Az életminőséget alapvetően befolyásolja a lakóingatlanok mérete, komfortfokozata és állapota –
mindezen mennyiségi és minőségi mutatók a szegregátumok esetében jellemzően nem felelnek meg
az elvárható minimumnak. A rossz minőségű lakásállomány felszámolása történhet részleges vagy
teljes felújítással, kisméretű lakások összevonásával, esetleg bővítéssel. Az egyes lakóingatlanokat
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érintő fejlesztések mellett elengedhetetlen a helyi infrastrukturális ellátottság hiányainak pótlása.
Legalább ennyire fontos a lakókörnyezet esztétikai megújítása, amelybe ideális esetben az érintett
lakosság is bevonható.
• A társadalmi kohézió erősítése szemléletformáló és közösségépítő akciókkal
A szegregátumokban élők integrációja csak akkor valósulhat meg maradéktalanul, ha a mind a
közvetlenül érintettek, mind a város teljes lakossága körében egyértelművé válnak a szegregált állapot
megszüntetésének egyéni és össztársadalmi szintű előnyei. A társadalmi befogadás elősegítését kisebb
léptékű, interperszonális jellegű szemléletformálással és közösségi rendezvényekkel lehet elérni,
amely keretében lehetőség szerint minden korosztályt és társadalmi csoportot bevonnak. Az
intézkedéseket város- és szegregátum-szinten is meg kell valósítani, azonban a hangsúlyok
eltolódhatnak az adott településrész főbb mutatói alapján, azaz az egyes beavatkozások pontos
tartalmát a szegregátum jellemzőinek figyelembevételével kell megállapítani.
A leszakadást erősítő társadalmi-gazdasági folyamatok esetében célszerű különbséget tenni az alapján,
hogy belső, azaz a város által ténylegesen befolyásolható vagy külső folyamatról van szó.
Belső folyamatok:


Egyes városrészek épített környezetének romlása beindíthatja a káros szegregációs folyamatokat. Az
önkormányzat ezt a fizikai infrastruktúra karbantartási és szükség esetén felújítási munkálatok időben és
térben megtervezett elvégzésével előzheti meg.



Spontán folyamat eredményeként megjelenhetnek szolgáltatáshiányos városrészek. Ha ennek fennáll az
veszélye, akkor az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy mely helyben elérhető közszolgáltatásokra van
igény a lakosság körében, illetve hogy esetlegesen milyen támogatásokkal tudja helyben tartani a
vállalkozásokat.



A városrészek közötti migráció szintén zömmel természetes, piacvezérelte folyamat, amelyet az előző két
pontban megfogalmazott tényezők is befolyásolhatnak. Az önkormányzat azonban az alábbi, részben
közvetett beavatkozásokkal csökkentheti a negatív térbeli folyamatokat:


a fejlesztések térbeli mintázatának pontos megtervezése úgy, hogy a szegregált állapotot mérséklő
intézkedések prioritást élvezzenek, és semmiképpen ne alakuljon ki újabb szegregátum;



önkormányzati bérlakások esetében lehetőség van egyfajta átgondolt lakáskiutalási rendszer
kialakítására, amely nagyobb hangsúllyal veszi figyelembe az anti-szegregációs szempontok
érvényesítését;



azon telepek vagy telepszerű képződmények esetében, ahol a magántulajdonú lakóingatlanok száma
magas, a szükséges források rendelkezésre állása esetén elképzelhető a lakások felvásárlása (majd
bontása és értékesítése és/vagy bérlakásként való felújítása) az önkormányzat által.

Külső folyamatok:


Az elhúzódó gazdasági válság különösen hátrányosan érinti a szegregátumokban többségben lévő alacsony
iskolai végzettségűeket, akik esetében az álláskeresés elhúzódása tartós munkanélküliséget idézhet elő.
Ennek negatív hatásait ellensúlyozhatják a célzott munkaerő-piaci beavatkozások.



Sok esetben tapasztalható forráshiány azon ágazatok esetében (pl. szociális és egészségügyi ellátás),
amelyek elősegíthetnék a szegregáció mérséklését. Amennyiben van lehetőség, az önkormányzatnak
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célszerű a jelenlegiek mellett további külső szolgáltatókat, egyházakat és civil szervezeteket bevonnia
bizonyos feladatok ellátására, illetve kiegészítő finanszírozási lehetőségeket feltárni (pl. releváns pályázati
források azonosítása).
12. táblázat - Az Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervben megfogalmazott problémák és azokra javasolt intézkedések

Beazonosított probléma
Fejlesztési lehetőség
Mélyszegénységben élők és/vagy romák
Elsősorban a közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatás keretén belül a mezőgazdasági szektor
jelenti
a
településen
a erősítése elősegítheti a munkanélküliség arányának
foglalkoztatást
csökkentését
Szakképzettség hiánya
Elsősorban pályázatok útján a helyi képzések elősegítése
Hátrányos környezeti hatások, Lakókörnyezet rendszeres ellenőrzése, munkába állás és
alacsony életszínvonal, romló megtartásról szóló tréningek megtartása
életviteli helyzet
Nőknek nincs munkalehetőség
Értékteremtő programok létrehozása
A Roma Önkormányzat nagyobb Nemzetiségi identitás, nyelv és oktatás elősegítését célzó
szerepvállalása és hatékonyabb programok elősegítése, nemzetiségiek és nemzetiségi
működése
önkormányzat közötti kapcsolattartás és az érdekképviselet
erősítése
Növekszik a mélyszegénységben Csatlakozás a Biztos kezdet gyerekház programhoz
élő családok száma
Gyermekek
Hétvégi étkeztetés nem megoldott Ilyen irányú pályázati lehetőség felkutatása
Nyári gyermekfelügyelet hiánya
Ilyen irányú pályázati lehetőség felkutatása
Nyári gyermekfelügyelet hiánya
Ilyen irányú pályázati lehetőség felkutatása
Szakemberek
idevonzása
különböző
kedvezmények
Gyermekorvos hiánya
biztosításával (lakhatás)
Alkohol, cigaretta és drog Bűnmegelőzési program megalkotása
problémák
Iskolai
mulasztások
miatti Jogszabályi és családsegítő intézkedések
lemaradás
Korai társas testi kapcsolat
Felvilágosítás, programszervezés
Idősek
Közfoglalkoztatás,
valamint
mezőgazdasági
jellegű
50 év felett válnak munkanélkülivé
munkalehetőségek biztosítása
Nem képesek alkalmazkodni a Munkába integráló képzések szervezése
munkaerő-piaci változásokhoz
Elavult, nem piacképes szakmákkal További átképzési lehetőségek felkutatása, biztosítása.
rendelkeznek.
Akadálymentesítés nem megoldott Pályázati lehetőségek keresése
minden közintézményben
Hétvégi idősellátás hiánya
Szociális ellátórendszer bővítése
Demens ellátás hiánya
Demens ellátás bevezetése az alapellátásba
Az
egyedüllét,
magány Egyházak, civil szervezetek szerepvállalása
kedvezőtlen hatása
Nők
Részmunkaidős
foglalkoztatás Családbarát munkahelyek kialakítása
hiánya
40 év felettiek részére kevés Családi napközi szervezése
munkalehetőség
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Alacsony iskolai végzettség
Szakképzettség hiánya

Pályázat útján oktatás, szakképzettség megszervezése,
lehetőségek biztosítása
Pályázat útján oktatás, szakképzettség megszervezése,
lehetőségek biztosítása
belüli Közösségi foglalkozások, felvilágosítás, családterápia

A
nők
családon
kiszolgáltatottsága
A
nők
bezártságának, Civil szervezetek programjaiba bevonás
egyedüllétének problémája
Fogyatékkal élők
Minden intézményben megfelelő
Pályázati lehetőségek felkutatása
fizikai és infokommunikációs
akadálymentesítettség elérése
Munkalehetőség biztosítása a
A helyi munkahelyeken történő alkalmazás elősegítése
fogyatékosok számára
Akadálymentesített honlap
Pályázati lehetőségek felkutatása
készítése a tájékozódás biztosítása
érdekében
Kevés a fogyatékkal élők
Pályázati lehetőségek felkutatása
elhelyezkedését elősegítő
munkahelyteremtő beruházás
Akadálymentes közlekedés
Pályázati lehetőségek felkutatása
biztosítása (utak, járdák,
buszmegállók)
Sok mozgásszervi beteg ellátatlan Fizioterápia és szakorvosi ellátás bevezetése
Siketek
és
elhanyagoltsága

nagyothallók Speciális eszközök felszerelése kulturális intézményekben,
hangoskönyv akció megszervezése
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4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI
4.1. KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK
A város 2014-2020-as időszakra megfogalmazott fejlesztési céljainak, így a jelen Integrált
Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztéseknek összhangban kell lennie, illeszkednie
kell a vizsgált időszakot felölelő, hatályban lévő települési, valamint területi fejlesztési dokumentumok
céljaival. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiának nem feladata a teljes összhang biztosítása, de
be kell mutatni az esetleges stratégiai szintű különbségeket, valamint elemezni ezek várható hatását.
I)

Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz

Jászkisér 81/2008. (V. 13.) ök. határozatával hagyta jóvá a Településrendezési Tervét, és a 10/2008.
(V.16) ök. rendelettel a Szabályozási Tervet és Helyi Építési Szabályzatot. A város településrendezési
eszközei rendszeresen felülvizsgálatra, indokolt esetben módosításra kerülnek. A tervezés jelenlegi
szakaszában az előzetes fejlesztési elképzelések összhangban vannak a területek jelenlegi funkciójával,
így a szabályzatok módosítására jelenleg nincs szükség. Az integrált településfejlesztési stratégia
megvalósítása során, az adott beavatkozások véglegesítése közben szükség lehet a tervezett célok és
a rendezési terv, valamint a HÉSZ illeszkedésének újbóli összevetésére, illetve utóbbi dokumentumok
szükség szerinti módosítására vagy a fejlesztések újragondolására.
A településen a következő fejlesztési dokumentumok készültek el az utóbbi időszakban, illetve az
alábbi szabályozási dokumentumok vannak hatályban, amelyekhez történő illeszkedés vizsgálatára is
sor került a stratégiaalkotás során. Ezek közül az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése során
releváns és hatályos első három dokumentum tartalmához való illeszkedés került vizsgálatra:
Fejlesztési dokumentumok:
13. táblázat – Települési fejlesztési dokumentumok bemutatása

Fejlesztési dokumentum
neve
Jászkisér Város
Településfejlesztési
Koncepciója 2030.
Jászkisér Város Gazdasági
Programja 2014-2019.
Jászkisér Város Helyi
Esélyegyenlőségi Program
2015-2017.
Jászkisér Város Integrált
Településfejlesztési
Stratégiája

A dokumentum
elfogadásának időpontja

A dokumentum
felülvizsgálatának
tényleges/tervezett
időpontja

Jogszabályi
kötelezettségen
alapul

2017.

-

-

2015.

2019.

Igen

2015.

2017.

Igen

-

Folyamatban

Saját elhatározás.

1) Jászkisér Város Településfejlesztési Koncepciója 2030.

Jászkisér Város hatályban lévő Településfejlesztési Koncepciója az alábbi célokat fogalmazza meg:
CÉLPIRAMIS
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ALAPVETŐ CÉL:
JÁSZKISÉR VÁROS
A FÖLD ÉS A VÍZ EREJÉRE ÉPÍTŐ,
KAPCSOLATOKAT ÁPOLÓ ÉS TEREMTŐ,
MIKROTÉRSÉGI KÖZÉPPONTTÁ KÍVÁN VÁLNI.


mezőgazdasági hagyományait megtartva,



jelentős méretű termőföldterületeire építve,



a vizek szerepét felismerve



határhelyzetét figyelembe véve,



közlekedési kapcsolatait javítva,



oktatási múltját erősítve,



jász és kun gyökereire büszkén,



múltbéli erősségeit jövőbe kiterjesztve.

HORIZONTÁLIS FEJLESZTÉSI CÉL: fenntartható egyensúly elérésére törekvés
A horizontális cél önmaga is két elemből áll.
H1. Fenntartható, azaz erőforrásaival tudatosan gazdálkodó:
A fenntarthatósági elv önmagában horizontálisnak tekinthető. Részletes bemutatása ezért
szükségszerű.
Az erőforrások csoportosítása – a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiában lefektetett elveket
követve – a következő:


Társadalmi erőforrások.



Emberi erőforrások.



Természeti erőforrások.



Művi erőforrások.



Gazdasági erőforrások.

A társadalmi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:


A múlt öröksége.



Pozitív értékek és normák.



Bizalom.



Kohézió.



Egyéni felelősségvállalás.
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Az emberi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:


Népességszám.



Egészség.



Képességek, készségek.



Befogadás.



Korosztályok együttélése.

A természeti erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:


Flóra.



Fauna.



Biodiverzitás.



Természetközeli állapot.



Klímatudatosság.

A művi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:


Fejlesztés – megőrzés egyensúlya.



Művi örökség.



Infrastruktúra.



Barnamező.



Klímatudatos építészeti megoldások.

A gazdasági erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki:


Vállalkozói réteg.



Képzett munkaerő.



Kapcsolatok.



Hatékonyság.



Innováció.

H1. Egyensúly elérésére törekvés:
Visszautal:


a stabilitás igényére,



a realitás szerepére,



az akarat fontosságára.

A tervezés jelenlegi szakaszában az előzetes fejlesztési elképzelések összhangban vannak a területek
jelenlegi funkciójával, így a szabályzatok módosítására jelenleg nincs szükség. Az integrált
településfejlesztési stratégia megvalósítása során, az adott beavatkozások véglegesítése közben
szükség lehet a tervezett célok és a rendezési terv, valamint a HÉSZ illeszkedésének újbóli
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összevetésére, illetve utóbbi dokumentumok szükség szerinti módosítására vagy a fejlesztések
újragondolására.

2) Gazdasági Program 2014-2019.

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 103/2015. (V. 20.) határozattal fogadta el Jászkisér
Város 2014-2019. évre szóló gazdasági programját.
A Gazdasági Programban lefektetett jövőkép, megvalósítandó elképzelések, feladatok:


A térségi kapcsolatok erősítése



Munkahelyteremtés



Az építészeti arculat, a még meglévő építészeti értékek megőrzése



A népesség-megtartó erő növelése
1. Élhető, 2. Tiszta, 3. Rendezett, 4. Biztonságos

A programban lefektetett stratégia célok összhangban vannak jelen tanulmány átfogó céljaival, illetve
részcéljaival.
JÁSZKISÉR VÁROS
A FÖLD ÉS A VÍZ EREJÉRE ÉPÍTŐ, KAPCSOLATOKAT ÁPOLÓ ÉS TEREMTŐ
MIKROTÉRSÉGI KÖZÉPPONTTÁ KÍVÁN VÁLNI
Stratégiai 1. Hálózati szerepkör
2. Életminőség
3. Épített környezet
4. Klímatudatos
cél
erősítése
javítása
fejlesztése
lépések megtétele
Alapvető
cél

A Gazdasági Programban felállított célrendszer és az ITS tematikus céljainak kapcsolódását az alábbi
táblázat mutatja be.
14. táblázat – Gazdasági Programmal való összhang bemutatása

Gazdasági Program 2014-2019.
ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK, KÖVETELMÉNYEK
Önkormányzat
Közigazgatás
Adópolitika
Ingatlangazdálkodás
Önkormányzati kapcsolatok
Intézményi ellátórendszer
HUMÁN FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, CÉLKITŰZÉSEK
Ifjúsági koncepció
Közművelődési koncepció
Civil szerveződések

ITS kapcsolódó tematikus
céljai és részcéljai
T1, T2, T3, T4
T1: T1.2.
T1: T1.2.
T1: T1.3., T1.4.
T1: T1.2., 1.3., 1.4.
T2: T2.4.
T2: T2.2, T2.4.
T3: T3.2.
T1: T1.4.
T3: T3.2.
T2: T2.2.
T3: T3.2.
T2: T2.1., T2.4.
T3: T3.1.
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Esélyegyenlőség

T1: T1.3., T1.4.
T2: T2.4.
T2: T2.4.

Bűnmegelőzési koncepció
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 2014-2019
Közszolgáltatások, településműködtetés
Egészségügy
Közművelődés, sport

T3: T3.2.
T2: T2.2.
T2: T2.2.
T3: T3.2.
T1: T1.4.
T3: T3.2.
T2: T2.1., T2.2., T2.4.
T3: T3.2.
T2: T2.3.
T4: T4.1., T4.2., T4.3., T4.4.
T2: T2.4.
T1: T1.2.
T1: T1.2., 1.3., 1.4.
T2: T2.4.

Oktatás-nevelés
Szociális ellátás
Környezetvédelem
Közrend, közbiztonság
Hatósági és közigazgatási ügyintézés
Kapcsolattartás, együttműködés

3) Jászkisér Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015-2017.

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 247/2015. (XI. 4.) határozatával fogadta el Helyi
Esélyegyenlőségi Programját. A 2015-2017. évekre készült esélyegyenlőségi helyzetelemzése és
intézkedési terve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok hátránykompenzáló fejlesztésében
határozta meg céljait és beavatkozásait az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának
elvét figyelembe véve.
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a:


mélyszegénységben élők,



romák,



gyermekek,



nők,



idősek és



fogyatékkal élők.

Helyi esélyegyenlőségi programban megfogalmazott problémák, intézkedési tervek:
15. táblázat – HEP-ban megfogalmazottak összefoglaló bemutatása

Intézkedés címe,
megnevezése

Feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Intézkedéssel elérni
kívánt cél

Intézkedés tartalma

I. Mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
A közfoglalkoztatás
keretén belül a

Elsősorban a
közfoglalkoztatás

A mezőgazdasági
szektor erősítése.

Képzés.
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Intézkedés címe,
megnevezése
mezőgazdasági szektor
erősítése.
Pályázatok útján helyi
képzések elősegítése.
Lakókörnyezet
rendszeres ellenőrzése,
munkába állás és
megtartásról szóló
tréningek tartása.
Értékteremtő
programok létrehozása.
Nemzetiségi identitás,
nyelv és oktatás
elősegítését célzó
programok elősegítése,
nemzetiségiek és
nemzetiségi
önkormányzat közötti
kapcsolattartás és az
érdekképviselet
erősítése.
A mélyszegénység
felderítése a
családoknál.

Feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
jelenti a település
foglalkoztatását.
Szakképzettség
hiánya.
Hátrányos környezeti
hatások, alacsony
életszínvonal, romló
életviteli helyzetek.
Nőknek nincs
munkalehetőség.

A Roma
Önkormányzat
nagyobb
szerepvállalása és
hatékonyabb
működése.

Szaporodnak az
ellátatlan családok, a
mélyszegénység jelei
egyre több helyen
mutatkoznak.

Intézkedéssel elérni
kívánt cél

Intézkedés tartalma

Munkavállalók
szakképzettséghez
való jutása.
Egészséges környezet
kialakítása.

Képzés.

Megfelelő partnerek
felkutatásával a
munkavállalás
megkönnyítése.
Nemzetiségi
identitás, nyelv és
oktatás elősegítését
célzó programok
elősegítése,
nemzetiségiek és
nemzetiségi
önkormányzat közötti
kapcsolattartás és az
érdekképviselet
erősítése.
Csökkenjen a
veszélyeztetett
családok száma.

Előadás, tanácsadás.

Előadások,
tanácsadás.

Képzés, tanácsadás,
tréningek

Étkezés, lakhatás
körülményeinek
javítása.

II. Gyermekek esélyegyenlősége
Pályázati lehetőségek
felkutatása.
Pályázati lehetőségek
felkutatása.
Pályázati lehetőségek
felkutatása.
Szakemberek
idevonzása különböző
kedvezmények
biztosításával (pl.
lakhatás).

Hétvégi étkeztetés
nem megoldott.
Nyári
gyermekfelügyelet
hiánya.
Nyári
gyermekfelügyelet
hiánya.
Gyermekorvos hiánya.

Gyermekek hétvégi
étkeztetése.
Nyári
gyermekfelügyelet.

Étkezés
megszervezése.
Nyári napközi, nyári
táborok szervezése.

Gyermekéhezés
megszüntetése.

Étkezés
megszervezése.

Szakemberhiány
megszüntetése.

Szakember
foglalkoztatása.
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Intézkedés címe,
megnevezése

Feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Alkohol, cigaretta,
drog problémák
általános iskolás
korban.
Iskolai mulasztások
Gyakori az igazolt és
Az évismétlők
miatti lemaradás
igazolatlan iskolai
számának
csökkentése.
mulasztások.
csökkenése.
Egyre fiatalabb korban Csökkenjen a
Korai társas testi
kezdődnek a testi
gyermekkorban nem
kapcsolat veszélyeinek
kapcsolatok a
kívánatos
megismertetése.
gyerekeknél.
terhességek száma.
III. Nők esélyegyenlősége
Részmunkaidős
Megfelelő partnerek
Családbarát
foglalkoztatás hiánya. felkutatásával a
munkahelyek kialakítása.
munkavállalás
megkönnyítése.
40 év felettiek részére Gyermekek
Családi napközik
kevés munkahely
napközbeni
szervezése.
lehetősége.
felügyelete.
Pályázat útján oktatás,
Alacsony iskolai
Megfelelő partnerek
szakképzés szervezése,
végzettség.
felkutatásával a
lehetőségének
munkavállalás
biztosítása.
megkönnyítése.
Pályázat útján oktatás,
Szakképzettség hiánya. Megfelelő partnerek
szakképzés szervezése,
felkutatásával a
lehetőségének
munkavállalás
biztosítása.
megkönnyítése.
A nők bezártságának,
A háztartásbeli nők
A nők beilleszkedése a
egyedüllétének
elszigetelődése.
közéletbe.
problémája.
A családon belüli
Kiegyensúlyozottabb
aránytalan
családok.
A nők családon belüli
munkamegosztás és
kiszolgáltatottsága.
felelősségvállalás
arányosítása.
IV. Idősek esélyegyenlősége
Közfoglalkoztatás,
50 év felett válnak
A mezőgazdasági
valamint mezőgazdasági munkanélkülivé.
szektor erősítése.
jellegű
munkalehetőségek
biztosítása.
Nem képesek
Megfelelő végzettség
Munkába integráló
alkalmazkodni a
megszervezése a
képzések szervezése.
munkaerő-piaci
munkavállalás
változásokhoz.
megkönnyítéséhez.
Bűnmegelőzési program
megalkotása.

Alkohol, cigaretta és
drog problémák.

Intézkedéssel elérni
kívánt cél

Intézkedés tartalma

Programok
szervezése.

Családlátogatások,
családsegítés.
Előadás, tanácsadás.

Előadás, tanácsadás.

Napközi szervezése.

Képzés, tanácsadás.

Képzés, tanácsadás.

Felvilágosítás,
programszervezés.
Felvilágosítás,
programszervezés.

Képzés.

Képzés.
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Intézkedés címe,
megnevezése

Tovább-, átképzési
lehetőségek felkutatása,
biztosítása.
Pályázati lehetőségek
keresése.
Szociális ellátórendszer
bővítése.

Demens ellátás hiánya.

Az egyedüllét, magány
kedvezőtlen hatása.

Pályázati lehetőségek
felkutatása.

Helyi munkahelyeken
történő alkalmazás
elősegítése.
Pályázati lehetőségek
felkutatása.

Pályázati lehetőségek
felkutatása.

Pályázati lehetőségek
felkutatása.

Feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése
Elavult, nem
piacképes szakmákkal
rendelkeznek.
Akadálymentesítés
nem megoldott
minden
közintézményben.
Hétvégi idős ellátás
nem megoldott.

Intézkedéssel elérni
kívánt cél

Intézkedés tartalma

Megfelelő végzettség
megszerzése a
munkavállalás
megkönnyítéséhez.
Közintézmények
akadálymentesítése.

Képzés.

Egyedülálló, idős
emberek ellátása.

Idős, beteg emberek
hétvégi felügyelete,
ellátása.
Demens gondozás
biztosítása.

A demens ellátás
Ellátás
hiányzik az
megszervezése és
önkormányzati
fenntartása.
alapellátásból.
Az egyedül élő
Egyedül élő, idős
emberek
emberek ellátása.
elszigetelődésének,
depresszív
magatartásának
megszüntetése.
V. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Minden intézményben Közintézmények
megfelelő fizikai és
akadálymentesítése.
infokommunikációs
akadálymentesítettség
elérése.
Munkalehetőség
Munkalehetőség
biztosítása a
megteremtése.
fogyatékosok
számára.
Akadálymentesített
Tájékozódás
honlap készítése a
biztosítása,
tájékozódás
esélyegyenlőség
biztosítása érdekében. megteremtése.
Kevés a fogyatékkal
Munkahelyteremtés.
élők elhelyezkedését
segítő
munkahelyteremtő
beruházás.
Akadálymentes
Akadálymentes
közlekedés biztosítása közlekedés.
(utak, járdák,
buszmegállók).

Épületek fizikai
akadálymentesítése.

Kapcsolatépítés és
fenntartás.

Épületek fizikai
akadálymentesítése.

Honlap készítés.

Partnerek keresése.

Tervezés kivitelezése.
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Intézkedés címe,
megnevezése
Az ellátatlan
mozgásszervi betegek
részére segítségnyújtás.
Siketek és nagyothallók
elhanyagoltságának
csökkentése.

Feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Intézkedéssel elérni
kívánt cél

Sok mozgásszervi
beteg ellátatlan.

A szakellátás
biztosítása.

A siketek és
nagyothallók korlátait
nem tekintjük mindig
fogyatéknak.

Speciális eszközök
felszerelése.

Intézkedés tartalma

Tervezés, kivitelezés.

Jelen dokumentumban megfogalmazott alábbi tematikus célok, valamint tematikus részcélok
illeszkednek az esélyegyenlőségi program problémáinak kezelésére megfogalmazott intézkedésekhez:
T2.1. Demográfiai egyensúly megteremtése
T2.1.2. Családbarát város kialakítása
T2.1.3. Idősek ellátásának fejlesztése
T2.2. A lakosság egészségügyi állapotának javítása
T2.2.2 Aktív és minőségi időskor megalapozása
T2.4. Társadalmi befogadás, szociális biztonság erősítése
T2.4.1. Következetes elvárások érvényesítése
T2.4.2. Közmunkaprogram bővítése
T2.4.3. Szociális ellátás fejlesztése
T2.4.4. Közbiztonság erősítése, közszolgáltatások elérhetőségének javítása
T3.1. Városrészek egyenletes fejlesztése
T3.1.4. Szegregátumok szociális rehabilitációja
T3.2. Intézményi infrastruktúra fejlesztése

A települési szintű dokumentumokon kívül a leírtak szerint a magasabb szintű dokumentumokhoz való
illeszkedésvizsgálatot is el kellett végezni. Ennek során három dokumentumhoz való illeszkedés
vizsgálata történt meg:
II)

Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz

1) Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)

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.
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Szakpolitikai célok:

-

Versenyképes, innovatív gazdaság

-

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozó-ipar fejlesztése

-

Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság

-

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I

-

Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom

-

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság

-

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme



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: az elérhetőség és mobilitás biztosítása

Jászkisér Integrált településfejlesztési stratégiájának célrendszere összhangban áll az országos
területfejlesztési irányelvekkel. A gazdaság és a társadalom fejlesztése, valamint a környezet védelme
a város stratégiájának is fő elemeit jelentik az országos szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban.
Az OFTK területi céljai közül a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat céllal valamennyi
városi célkitűzés koherens. Az OFTK beavatkozási területként határozza meg a nagyvárosok fejlesztését
a térségközponti és térségszervező szerepük tovább gyűrűző hatásának erősítésével, a határon átnyúló
városkapcsolataik fejlesztésével, valamint a megújuló településhálózattal és az elérhetőség megújuló
rendszereivel.

2) Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Koncepciója

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlése 685/2013. (XII. 16.) számú határozatával fogadta el JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. című dokumentumát. A Koncepció
részeként elfogadott átfogó célokat területi alapon bontja tovább, négy térségre fogalmazva meg
prioritásokat. Az átfogó célokhoz és a prioritásokhoz való illeszkedés és az alábbi táblázatban kerül
bemutatásra:
16. táblázat – JNSZ Megye Területfejlesztési Koncepciójával való összhang bemutatása

A JNSZ Megyei
Jövőképe és átfogó
céljai*
Jövőkép:

Jászkisér ITS
kapcsolódó
Tematikus céljai
T1.1., T1.2.,
T1.4.

Koncepció Jászságra szóló T2.
területi céljához tartozó
prioritásai*
1. Budapesti agglomerációhoz,
Szolnok nagyváros-térséghez és
Jászság-Heves ipari-logisztikai

Jászkisér ITS
kapcsolódó
Tematikus céljai
T3.3.
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VÁLTOZATOS
EGYENSÚLYOK ELTÉRŐ
UTAKON
A1.
Erőteljes kapcsolódás
a makrogazdaság
fejlődési tengelyeire
A2.
Változatos kultúrtájak
dinamikus egyensúlya

T1.1., T1.2.,
T1.4., T3.3.,
T4.3., T.4.4.
T1.1., T2.3.,
T3.1., T4.2.

agglomeráci- óhoz való
kapcsolódás közlekedési
feltételeinek javítása
2. Elektro-info-kom ágazat térségi
beágyazódásának megerősítése

3. Jászberény FVT funkcióbővítő-,
életminőségjavító-, telephelyvonzó
képességének összehangolt
fejlesztése
4. Zagyva menti integrált víz- és
környezetgazdálkodási térség
kialakítása, rekreációs és ökológiai
szolgáltatások fejlesztése

A3.
T2.1., T2.2.,
T2.4., T3.2.,
Egészséges, képzett
T4.2., T4.4.
lakosság,
együttműködő
társadalom
Területi célok az alábbi térségekre kerültek megfogalmazásra:





T1.1., T1.2.

T3.3.

T1.2., T2.3.,
T3.4., T4.1.,
T4.2., T4.3.,
T4.4.

Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű Nagyvárosi Térség
Jászság
Tiszántúli mezővárosok: Nagykunság – Tisza-tó
Mezőtúr térsége - Tiszazug

A Jászság esetében a program az alábbi célokat fogalmazza meg:
 A városiasság erősítése.
 A budapesti agglomerációval erős kapcsolatban lévő csapágy-várostérség fejlesztése.
 Stabil, jelentős önfenntartó képességgel rendelkező térséggé fejlesztés.
 Helyi ellátást biztosító szolgáltatások színvonalemelése.
 Helyi mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó feldolgozó kapacitások erősítése
 Termelésprofilú mikro- és kisvállalkozások támogatása.
 Mikro-, kis- és középvállalkozások hálózatba szerveződése.
Ez a területi megközelítéshez Jászkisér fejlesztései szervesen illeszkednek.

3) Illeszkedés az EU tematikus célkitűzéseihez

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében kijelölt
2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak:
(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúraágazat versenyképességének a növelése;
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban;
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása;
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(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
(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;
(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.
A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre. Az ITS keretében tervezett
fejlesztések illeszkedését az EU tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz a következő
táblázat mutatja be.
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17. táblázat – EU tematikus célokkal való összhang bemutatása

ITS Tematikus célok
T1.1. Mezőgazdaság és ipar
egyensúlyának
megteremtése

T1.2. Helyi gazdaság
erősítése

T1.3. Foglalkoztatás bővítése

EU tematikus célok

EU beruházási prioritások
(ERFA rendelet 5. cikk, ESZA rendelet 3. cikk)
(3) a kkv-k versenyképességének fokozása
ERFA (3)
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás,
a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése
gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új cégek
alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével
történő – ösztönzése;
b) a kkv-k számára új vállalati modell – elsősorban a nemzetközivé
válás céljával történő – kidolgozása és megvalósítása;
c) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének támogatása;
d) a kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a
regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és hogy az innovációs
folyamatokban részt tudjanak venni;
ERFA (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;
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint ERFA (8)
a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
a) üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása, valamint az
önfoglalkoztatás, a mikrovállalkozások és a cégalapítás
beruházásokkal való támogatása;
c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos
szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása munkahelyek
teremtése érdekében;
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint ERFA (8)
a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső
potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi
stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását,
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T1.4. Képzés piaci igényekhez
igazítása

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint
a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
(10) az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos
képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó
tanulásba történő beruházás oktatási és képzési
infrastruktúrák kifejlesztésével;

T2.1. Demográfiai egyensúly
megteremtése

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a
szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni
küzdelem;

EU beruházási prioritások
(ERFA rendelet 5. cikk, ESZA rendelet 3. cikk)
valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését,
illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását;
ESZA (8) i.
az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós
munkanélküliek és a munkaerőpiactól távol esők –
foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi
foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás
ösztönzése révén is;
ERFA (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;
ESZA (10) iv.
az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való
igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet
megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek
megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek
iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok
kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális
tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati
képzéseket – létrehozása és továbbfejlesztése;
ERFA (9)
b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai
rehabilitációjának,
valamint
gazdasági
és
társadalmi
fellendülésének támogatása;
c) a szociális vállalkozások támogatása;
d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett
beruházások;
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T2.2. A lakosság egészségügyi (9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a
állapotának javítása
szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni
küzdelem;

T2.3. Arculatfejlesztés

(6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a
forráshatékonyság támogatása;

T2.4. Társadalmi befogadás,
szociális biztonság erősítése

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a
szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni
küzdelem

T3.1. Városrészek
kiegyensúlyozott fejlesztése

(6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a
forráshatékonyság támogatása;
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a
szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni
küzdelem;

EU beruházási prioritások
(ERFA rendelet 5. cikk, ESZA rendelet 3. cikk)
ERFA (9)
a) a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és
szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi
állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális
és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
való átállás;
ERFA (6)
c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme,
elősegítése és fejlesztése;
ERFA (9)
b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai
rehabilitációjának,
valamint
gazdasági
és
társadalmi
fellendülésének támogatása;
c) a szociális vállalkozások támogatása;
d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett
beruházások;
ERFA (6)
c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme,
elősegítése és fejlesztése;
ERFA (9)
b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai
rehabilitációjának,
valamint
gazdasági
és
társadalmi
fellendülésének támogatása
ESZA (9) ii.
a marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmigazdasági integrációja;
ESZA (9) iii.
a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni
küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása;
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EU beruházási prioritások
(ERFA rendelet 5. cikk, ESZA rendelet 3. cikk)
ERFA (4)
c) az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a
megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú
infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket
is;
ERFA (9)
a) a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és
szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi
állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális
és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
való átállás;
ERFA (10)
az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe
és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és
képzési infrastruktúrák kifejlesztésével;
ERFA 11) a hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának
növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA
feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek
és közszolgáltatások eredményességének és intézményi
kapacitásának megerősítése által.

T3.2. Intézményi
infrastruktúra fejlesztése

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra
való áttérés támogatása minden ágazatban;
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a
szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni
küzdelem;
(10) az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos
képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó
tanulásba történő beruházás oktatási és képzési
infrastruktúrák kifejlesztésével
(11) a hatóságok és az érintettek intézményi
kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás
kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához
kapcsolódó
közigazgatási
rendszerek
és
közszolgáltatások eredményességének és intézményi
kapacitásának megerősítése által

T3.3. Közlekedési
infrastruktúra fejlesztése

(7) a fenntartható közlekedés támogatása és a szűk ERFA (7)
keresztmetszetek eltávolítása az alapvető fontosságú b) a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú
hálózati infrastruktúrákból;
csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a
multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával;
c) környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és
alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, többek
között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális
összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és
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EU tematikus célok

T3.4. Közmű infrastruktúra
fejlesztése

(6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a
forráshatékonyság támogatása;

T4.1. Kompakt város
megteremtése

(7) a fenntartható közlekedés támogatása és a szűk
keresztmetszetek eltávolítása az alapvető fontosságú
hálózati infrastruktúrákból;

T4.2. Zöldfelületek
fejlesztése

(6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a
forráshatékonyság támogatása;

T4.3. Energiatudatos
változtatások

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra
való áttérés támogatása minden ágazatban;
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk
keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú
hálózati infrastruktúrákban;

EU beruházási prioritások
(ERFA rendelet 5. cikk, ESZA rendelet 3. cikk)
korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás
előmozdítása érdekében;
ERFA (6)
b) a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az uniós
környezeti vívmányok követelményeinek való megfelelés, és a
tagállamok által megállapított, e követelményeken túlmutató
beruházási igények kielégítése érdekében;
ERFA (7)
c) környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és
alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, többek
között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális
összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és
korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás
előmozdítása érdekében;
ERFA (6)
c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme,
elősegítése és fejlesztése;
ERFA (4)
a) a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és
elosztásának támogatása;
b) az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának
támogatása a vállalkozásokban;
c) az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a
megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú
infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket
is;
ERFA (7)
c) környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és
alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, többek
között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális
összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és
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T4.4. Környezetterhelés
csökkentése

EU tematikus célok

EU beruházási prioritások
(ERFA rendelet 5. cikk, ESZA rendelet 3. cikk)
korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás
előmozdítása érdekében;
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, ERFA (5)
valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének b) egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni
elősegítése;
ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek
(6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése;
forráshatékonyság támogatása;
ERFA (6)
b) a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az uniós
környezeti vívmányok követelményeinek való megfelelés, és a
tagállamok által megállapított, e követelményeken túlmutató
beruházási igények kielégítése érdekében;
e) a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a
rozsdaövezetek (köztük az átalakuló használatú területek)
helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszenynyezettség
csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési
intézkedések támogatása;
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Hangsúlyos uniós elvárás, mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal és hazai elvárás
a fenti tematikus célokon belül az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó beavatkozások vizsgálata
és megjelenítése.


kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi zöld gazdaság
fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi foglalkoztatás ösztönzése
érdekében);



a városi környezet javítása;



a fenntartható városi közlekedés elősegítése;



a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása.

Jászkisér stratégiai célrendszere összhangban áll a kijelölt beruházási prioritásokkal:

2



A 4. tematikus cél, (e) beruházási prioritás: 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;



A 6. tematikus cél, (e) beruházási prioritás: 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;



A 9. tematikus cél, (b) beruházási prioritás: a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai
rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása.2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.)
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4.2. BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK

Jászkisér Integrált Településfejlesztési Stratégiája a településfejlesztési koncepcióban felvázolt jövőkép
és átfogó célok elérése érdekében 16 városi szintű tematikus célt és 64 tematikus részcélt jelöl ki a
következő 13 éves időszakra.
A tematikus célok lefedik a gazdaság, az életminőség, az épített környezet és a klímatudatosság
tématerületeit, és együttesen hozzájárulnak az átfogó célok, illetve a város jövőképének
megvalósításához. A területi célok egy-egy városrész fejlesztésének tematikus célokhoz kapcsolódó
irányait jelölik ki, és hozzáárulnak a tematikus és átfogó célok eléréséhez.
A területi célok a tematikus célok leképezései (a tematikus és területi célok összefüggéseit a 2. fejezet
mutatja be részletesen).
Jászkisér városfejlesztési célrendszerét az 1.1. pont tartalmazza.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában kitűzött célok a Megalapozó vizsgálat
helyzetértékelésében azonosított problémák megoldására válaszolnak, az adottságok és lehetőségek
kihasználására épülnek, melyek az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
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18. táblázat -A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák, adottságok kapcsolata

Középtávú városi célok
(tematikus célok)

Megalapozó vizsgálatban azonosított problémák

Megalapozó vizsgálatban azonosított adottságok

T1.1. Mezőgazdaság
és ipar egyensúlyának
megteremtése

 A településnek tervi elhatározásainak érvényesítésére
nemcsak a szomszédos településekkel, hanem a szomszédos
megyével is egyeztetnie kell.
 Elhanyagolt állapotú gazdasági területek, sok barnamezős
terület
 Mezőgazdasági szektor háttérbe szorult
 Belvízveszélyes területek, gyenge víznyelésű talajok megléte
 Erózióveszélyeztetett területek megléte
 Erősen aszályos és nagyon erősen aszályos területen fekvés
 Elhanyagolt állapotú gazdasági területek, sok barnamezős
terület

 Igénybe nem vett ipari gazdasági (Gip) és kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területek (Gksz) megléte
 Jó mezőgazdasági adottságok, kiváló és jó termőhelyi
adottságú szántók megléte, átlagosnál jobb minőségű
termőföldek nagy aránya

T1.2. Helyi gazdaság
erősítése

T1.3. Foglalkoztatás
bővítése
T1.4. Képzés piaci
igényekhez igazítása
T2.1. Demográfiai
egyensúly
megteremtése
T2.2. A lakosság
egészségügyi
állapotának javítása
T2.3. Arculatfejlesztés








 Tiszához való közelség mint turisztikai vonzerő
 Két régió, két megye eltérő struktúrájában szereplő
települési szomszédság
 Igénybe nem vett ipari gazdasági (Gip) és kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területek (Gksz) megléte
 Jászkiséri vállalkozás (MÁV FKG) a megyei TOP 50-ben
 Működő közfoglalkoztatási program

Közép- és felsőfokú oktatási intézmények hiánya
A kistérségi központ Jászberény munkaerő-elszívó ereje
Alacsony végzettségűek országos átlagnál nagyobb aránya
 Alapfokú oktatási intézmények megléte
Közép- és felsőfokú oktatási intézmények hiánya
Országos és megyei átlagot meghaladó népesség-csökkenés
 Az öregségi mutató az országos és a megyei átlag alatt
Jellemzően a fiatalok hagyják el a települést, elsősorban a
középiskolai tanulmányok miatt, valamint a képzettségüknek
megfelelő munkahely hiánya miatt
 A születéskor várható élettartam mindkét nem tekintetében  Működő egészségügyi ellátás (egészségház, gyógyszertár)
kevesebb, mint az országos
 Illegális hulladéklerakók megléte

 Tiszához való közelség mint turisztikai vonzerő
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Középtávú városi célok
(tematikus célok)

T2.4. Társadalmi
befogadás, szociális
biztonság erősítése
T3.1. Városrészek
kiegyensúlyozott
fejlesztése
T3.2. Intézményi
infrastruktúra
fejlesztése partnerek
bevonásával
T3.3. Közlekedési
infrastruktúra
fejlesztése

T3.4. Közmű
infrastruktúra
fejlesztése
T4.1. Kompakt város
megteremtése

T4.2. Zöldfelületek
fejlesztése

Megalapozó vizsgálatban azonosított problémák

 Alacsony végzettségűek országos átlagnál nagyobb aránya
 Szegregátumok megléte

Megalapozó vizsgálatban azonosított adottságok

 Egyedi tájértékek kataszterezése a TÉKA adatbázisa
alapján folyamatban van
 Településközpont rendezett zöldfelületekkel rendelkezik
 Civil szervezetek magas száma
 Helyi Esélyegyenlőségi Program megléte

 A településnek tervi elhatározásainak érvényesítésére  Településközpont rendezett zöldfelületekkel rendelkezik
nemcsak a szomszédos településekkel, hanem a szomszédos
megyével is egyeztetnie kell.
 A településnek tervi elhatározásainak érvényesítésére  A településen az óvodai és általános iskolai oktatás
nemcsak a szomszédos településekkel, hanem a szomszédos
biztosított
megyével is egyeztetnie kell.
 Működő egészségügyi ellátás (egészségház, gyógyszertár)
 Kelet felé hiányos közlekedési kapcsolatok
 Jászkisér gyorsforgalmi úthálózathoz csak közvetve
kapcsolódik
 Kiépített kerékpárút csak egy helyen, a 3227 j. összekötő út
mentén található
 A településen áthaladó vezetékek és termékvezetékek nagy
biztonsági övezetekkel rendelkeznek, melyek a fejlesztésekre
korlátozóan hathatnak
 A településnek tervi elhatározásainak érvényesítésére
nemcsak a szomszédos településekkel, hanem a szomszédos
megyével is egyeztetnie kell.
 Elhanyagolt állapotú gazdasági területek, sok barnamezős
terület
 Erősen aszályos és nagyon erősen aszályos területen fekvés
 Belvízveszélyes területek, gyenge víznyelésű talajok megléte

 A tervezett M8 gyorsforgalmi út nyomvonala valószínűleg
érinti Jászkisért, a nyomvonal pontosítása még
folyamatban van
 A település 3 db vasúti megállóhellyel és 7 db
távolsági/helyközi autóbusz megállóval rendelkezik
 Jászkisér közművekkel jól kiépített
 A lakásállomány közel 100%-a bekapcsolva közüzemi
ivóvízvezeték-hálózatba
 Tiszához való közelség mint turisztikai vonzerő
 Országos ökológiai hálózat elemeinek megléte
 Településközpont rendezett zöldfelületekkel rendelkezik

 Országos ökológiai hálózat elemeinek megléte
 Javuló mennyiségi és jó kémiai állapotú víztestek
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Középtávú városi célok
(tematikus célok)

T4.3. Energiatudatos
változtatások
T4.4.
Környezetterhelés
csökkentése

Megalapozó vizsgálatban azonosított problémák

Megalapozó vizsgálatban azonosított adottságok

 Valós területhasználat és az ökológiai hálózatnak kijelölt  Agyaggödrök helyén kialakult, természetvédelmi
területek közötti ellentmondás
szempontból értékes élőhelyek
 Illegális hulladéklerakók megléte
 Natura 2000 területek megléte
 Erózióveszélyeztetett területek megléte
 Településközpont rendezett zöldfelületekkel rendelkezik
 Helyi jelentőségű természetvédelmi területek hiánya
 A TSZT által jelölt zöldterületeken az esetek döntő
többségében nem épült ki közpark
 Megújuló energiaforrásokat a település csak kis mértékben
 Termálvíz hasznosítása
vesz igénybe, termálvíz formájában
 Elhanyagolt állapotú gazdasági területek, sok barnamezős
 Igénybe nem vett ipari gazdasági (Gip) és kereskedelmi,
terület
szolgáltató gazdasági területek (Gksz) megléte
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5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI
Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósítása szempontjából fontos azonosítanunk a
kockázatokat, melyek esetleges bekövetkezése esetén negatív hatással vannak a stratégia céljaink
elérésére.
Jelen fejezet a kockázatok bemutatása mellett bemutatja azok hatását, megbecsüli a bekövetkezés
valószínűségét és hatásának mértékét, valamint az esetleges bekövetkezésük esetén a kezelésükre
tervezett intézkedéseket. Ezen információk táblázatos formában kerülnek bemutatásra, külön
szöveges formában nem kerülnek kifejtésre.
A kockázatok alapvetően három nagy csoportra kerültek megbontásra:
Előkészítéshez kapcsolódó kockázatok: Az előkészítéshez kapcsolódó kockázatok. Az egyik legnagyobb
kockázatot az jelenti, hogy az ITS kidolgozása a 2014-2020-as operatív programok kidolgozásával
párhuzamosan zajlik, így a tervezési környezet folyamatosan változik. A kockázat kiküszöbölése
érdekében az ITS készítése, a társadalmasítás és elfogadás időszakában is fontosak a különböző
szereplők közötti folyamatos egyeztetések, szakértői konzultációk. Ezek ráhatással lehetnek a városi
projektlistára, a helyi gazdasági szereplők aktuális fejlesztési elképzelésire.
Megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok: a megvalósítás legfőbb kockázatait a tervezett projektek
megvalósításával kapcsolatos műszaki és pénzügyi nehézségek jelenthetik, amelyek megfelelő
előkészítési, tervezési tevékenységgel jelentősen csökkenthetőek. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy
közszféra tervezett fejlesztéseire nagy hatással van a kedvezőtlen gazdasági helyzet, az
önkormányzatok csökkenő adóbevételei, a költségvetési elvonások. Ebben a helyzetben azoknak a
tervezett fejlesztések finanszírozási háttérét leginkább a pályázati források jelentik. A gazdasági
szereplők fejlesztéseire nagy hatással van a gazdasági helyzet, a saját erőforrásokkal való gazdálkodás,
a hitelezés nehézségei őket is a pályázati források kiaknázása irányába tolja.
Fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok: a tervezés és megvalósítás mellett kiemelt figyelmet kell
fordítani az elért eredmények fenntartására, a lehetséges fenntartási kockázatok minimalizálásra.
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19. táblázat – Kockázatok bemutatása

Kockázat

Változó
jogszabályi
tervezési környezet

Előkészítés elhúzódása

Társadalmi
ellenállás
projektekkel kapcsolatban

Kockázat
bekövetkeztének
valószínűsége
(alacsony – közepes –
magas)
és magas

A kockázat
hatása
(gyenge közepes jelentős
jelentős

közepes

közepes

a alacsony

jelentős

A pályázati rendszerekből magas
származó finanszírozási háttér
nem áll rendelkezésre

jelentős

A hatás szöveges leírása

A kockázat kezelése

 A változó háttér miatt akár
többszöri
áttervezésre
kerülhetnek
a
fejlesztési
elképzelések, amelyek csúszást
okozhatnak
 Jogosulatlanná
válik
egy
korábban
a
feltételeknek
megfelelő projektelképzelés
 kicsúsznak a fejlesztések a
finanszírozási időszakból
 eleve késéssel indulnak a
fejlesztések, amely késedelmet
a megvalósításon kell behozni,
így romolhat a megvalósítás
hatékonysága
 a lakossági elégedetlenség
megnehezíti a fejlesztések
társadalmi elfogadottságát
a
fejlesztések
fenntarthatóságát veszélyezteti
 saját forrásból nem tudja a
projektgazda megvalósítani a
projektet,
a
stratégia
célkitűzései nem teljesülnek

 folyamatos egyeztetés szükséges az
érintettek között
 a folyamatok nyomon követése

 átgondolt tervezés
 megfelelő menedzsment bevonása
 korábbi
projekt-tapasztalatok
beépítése

 többkörös lakossági egyeztetések
 érdekképviseleti és civil szervezetek
bevonása az előkészítésbe
 folyamatos egyeztetés a finanszírozó
szervezetekkel
 alternatív finanszírozási források
felkutatása
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Kockázat
bekövetkeztének
valószínűsége
(alacsony – közepes –
magas)

Kockázat

A kockázat
hatása
(gyenge közepes jelentős

A hatás szöveges leírása
 piaci finanszírozási források
törlesztése ellehetetleníti a
projektgazda működését
 további forrásbevonás nem
lehetséges
a
pályázati
rendszerből
 a szükséges plusz piaci
finanszírozási
források
törlesztése ellehetetleníti a
projektgazda működését
 csúszást eredményez a projekt
megvalósításában
 nem
időben
felhasznált
pályázati források elveszítése
a
többszöri
műszaki
tartalommódosítás
csúszást
eredményez a projektben

A költségek meghaladják a közepes
tervezettet

közepes

Közbeszerzések elhúzódása

közepes

közepes

Kivitelezés során felmerülő közepes
problémák sokasága

jelentős

Kivitelezési határidők csúsznak közepes

közepes

 csúszást eredményez a projekt
megvalósításában
 nem
időben
felhasznált
pályázati források elveszítése

Nem megfelelő
kivitelezés

közepes

 használhatóságot
és
használatbavételt veszélyezteti

minőségű alacsony

A kockázat kezelése

 átgondolt műszaki tervezés
 részletes
előzetes
tervezői
költségvetések készíttetése
 költséghatékony
és
funkcionális
műszaki megoldások alkalmazása
 körültekintő közbeszerzési tervezés
 tapasztalt közbeszerzési szakértő
bevonása már a tervezési-előkészítési
szakaszban
 megfelelő műszaki referenciákkal
rendelkező kivitelező kiválasztása,
illetve
ennek
előkészítése
a
közbeszerzési eljárás során
 tapasztalt, referenciákkal rendelkező
műszaki ellenőr alkalmazása
 átgondolt,
részletes
kivitelezési
ütemezés készítése
 a megbízó kockázatát csökkentő
kötbér beépítése a kivitelezési
szerződésbe
 megfelelő műszaki referenciákkal
rendelkező kivitelező kiválasztása,
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Kockázat

Kockázat
bekövetkeztének
valószínűsége
(alacsony – közepes –
magas)

A kockázat
hatása
(gyenge közepes jelentős

Használatbavételi, működési alacsony
engedélyek
beszerzése
elhúzódik

közepes

Indikátorok nem teljesülése

alacsony

jelentős

Fenntartási
költségek közepes
jelentősen megnövekednek

jelentős

A hatás szöveges leírása

 késik a projekt lezárása, a
pályázati
források
elszámolhatóságát
veszélyezteti
 indikátorok
időbeli
teljesítésében
csúszás
következik be
 amennyiben egyáltalán nem
teljesül, akár jogosulatlanná is
válhat egy projekt
 a fejlesztés nem járul hozzá
vagy
csak
csökkentett
mértékben járul hozzá a
stratégiai célok teljesüléséhez

 finanszírozási
problémaként
jelentkezik a fenntartónál

A kockázat kezelése

illetve
ennek
előkészítése
a
közbeszerzési eljárás során
 tapasztalt, referenciákkal rendelkező
műszaki ellenőr alkalmazása
 kapcsolatfelvétel az engedélyező
hatóságokkal már a kivitelezés során
 engedélyező hatóságok képviselőinek
bevonása
a
kivitelezés
alatti
kooperációkba
 reális
indikátor
célértékek
meghatározása
 az output indikátorokat érintő műszaki
változásokról időben tájékoztatni a
támogató szervezeteket
 az eredményindikátorokat befolyásoló
külső
(jogszabályi,
intézményi,
gazdasági, társadalmi) folyamatok
nyomon követése a megvalósítás
során és amennyiben szükséges,
ezekről egyeztetni a támogató
szervezettel
 fenntarthatóságok,
fenntartási
költségeket csökkentő műszaki és
technológiai megoldások alkalmazása
a tervezés során
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Kockázat

Kockázat
bekövetkeztének
valószínűsége
(alacsony – közepes –
magas)

Fenntartás alatt idő előtti alacsony
fizikai állapotromlás

A kockázat
hatása
(gyenge közepes jelentős

közepes

A hatás szöveges leírása

A kockázat kezelése

 alulfinanszírozás a fenntartás
során, ami állagromláshoz
vezethet

 működtetés időszakára vonatkozó
megalapozott
bevétel-kiadási
számítások
készítése
már
az
előkészítés során
 megfelelő műszaki referenciákkal
rendelkező kivitelező kiválasztása,
illetve
ennek
előkészítése
a
közbeszerzési eljárás során
 tapasztalt, referenciákkal rendelkező
műszaki ellenőr alkalmazása

 lakossági
vezethet

elégedetlenséghez
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE
6.1. A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK
Jelen fejezetben kerülnek bemutatása az önkormányzat azon fejlesztési és nem beruházási jellegű,
jelenlegi és jövőbeli tevékenységei, melyek a kitűzött középtávú célok megvalósulását támogatják,
segítik. A kitűzött városrehabiltációs célok elérését segítő nem beruházási jellegű tevékenységek
körébe tartoznak részben olyan tevékenységek, melyek már működnek a településen, részben pedig
olyanok is bemutatásra kerülnek, melyek bevezetésére, elindítására a későbbiek során kerül/het sor.
A nem fejlesztési jellegű tevékenységek körébe elsősorban azok, az önkormányzat hatáskörébe tartozó
eszközök sorolhatók, amelyekkel a döntéshozók a stratégiai elképzeléseknek megfelelően alakítják a
beruházások (elsősorban jogi) környezetét. Tehát ezen tevékenységek a rendeletekre és
szabályzatokra épülő helyi szabályozást és annak gyakorlati alkalmazását, illetve a stratégiához
kapcsolódó adminisztratív feladatok hatékony ellátását jelentik.
A célirányosan alakított szabályozási környezet jelentős szerepet játszik a fejlesztések, illetve az
azokhoz kapcsolódó konkrét beruházások mind időben, mind a rendelkezésre álló források
felhasználásának tekintetében történő hatékony megvalósításában. A kiszámítható, a következetes, és
a stratégiai célok elérését minél inkább szem előtt tartó szabályozás hiánya, azonban önmagában is
igen komoly gátló tényezőt jelenthet.
A fejlesztések megvalósítását segíti Jászkisér Város Településfejlesztési Koncepciója. A Koncepció
jóváhagyása az ITS elkészítése előtt megtörtént. A fejlesztések megvalósítását segíti továbbá a 2015.
májusban elfogadott, 2014-2019. évekre készült települési Gazdasági Program. A Gazdasági Program
helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az Önkormányzat
költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok
átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának
javítását szolgálják.
Az önkormányzati vagyon funkciója kettős: mindenekelőtt egyrészt infrastruktúrát biztosít a
törvényekben előírt kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához, másrészt
bevételt teremt az önkormányzat számára a közfeladatok ellátásához, a vagyon állagmegóvásához,
felújításához, a beruházások megvalósításához. Ezen alapul az önkormányzati vagyon törvény szerinti
felosztása is: a forgalomképtelen vagyon funkciója elsődlegesen az infrastruktúra biztosítása, míg a
forgalomképes (üzleti) vagyon funkciója a bevételteremtés, hozam elérése. A korlátozottan
forgalomképes vagyon mindkét célt szolgálja, elsősorban infrastrukturális célja van, viszont a
közfeladatok ellátása szempontjából nélkülözhető vagyonelemek az alapfeladatok sérelme nélkül
hasznosíthatóak. A forgalomképes üzleti vagyonnal való gazdálkodás is specifikus. Meg kell felelni a
befektetések maximális biztonságával szemben támasztott követelménynek, azaz csak olyan
vállalkozásba lehet befektetni, ahol a kockázat mértéke nem haladja meg a bevitt vagyon értékét, az
üzleti vállalkozás tevékenysége nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátásának biztonságát. Az üzleti
vagyonnak mindezek mellett hozamteremtőnek kell lennie, a vagyonnal való hatékony gazdálkodás és
a pénzügyi forrásigény is erre készteti az önkormányzatot. Kellő rugalmasságot kell biztosítani a
vagyongazdálkodásban, alkalmazkodni kell a piacgazdaság követelményeihez.
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A rendszeresen megrendezésre kerülő városi rendezvények segítik a helyi kézművesek, kistermelők
termékeinek bemutatását, piacra jutását; a város imázsának javítását, a helyi lakosság kötődést,
identitástudatuk erősítését.
A természeti és épített környezet megóvása érdekében tett intézkedések, úgymint a helyi védelem
alatt álló épületek nyilvántartása, a szelektív hulladékgyűjtési rendszer működtetése, a
közfoglalkoztatási program keretében végzett parkosítási, fásítási akciók hozzájárulnak a lakosság
környezettudatos szemléletének formálásához.
A közbiztonság javítása és a bűnmegelőzés érdekében a településen polgárőrség működik.
A város gazdasági potenciáljának kihasználása érdekében indokolt egy önkormányzati szolgáltatási
csomag kidolgozása a betelepülő vállalkozások számára.
A tervezett fejlesztések megvalósulása során hangsúlyos szerepet kap a tájékoztatás- és nyilvánosság,
a partnerségi fórumok és a beruházásokhoz kapcsolódó információáramlás.
Indokolt lehet egy turisztikai stratégia megalkotása, melynek fókuszában a településen fellelhető
kiaknázatlan turisztikai attrakciók állhatnak.
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6.2. AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI
KERETEINEK MAGHATÁROZÁSA
Jelenleg az önkormányzat önálló projektirodát nem tart fenn, városfejlesztő társaságot nem működtet.
A fejlesztések megvalósításához szükséges pályázatok elkésztésében és a projektek menedzselésében,
ellenőrzésében egy állandó, műszakilag – gazdaságilag – pénzügyileg – jogilag képzett szervezeti
egység vesz részt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Pénzügyi, és Városfejlesztési Osztályain belül. Ez
a szervezeti egység látja el mind a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, mind pedig a
vagyongazdálkodással és a beruházásokkal kapcsolatos főbb feladatokat.
Az
önkormányzat
munkatársai
beruházás-előkészítésben,
projektfejlesztésben,
projektmenedzselésben és -megvalósításban jelentős gyakorlatra tettek szert az elmúlt években.
Tekintettel a település méretére, az önkormányzat ingatlanállományára és vagyongazdálkodására
önálló városfejlesztő gazdasági társaság felállítását az önkormányzat nem látja indokoltnak.
Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításáért két szervezeti egység felelős, egyrészt egy
stratégiai menedzsment szint, másrészt egy operatív menedzsment szervezeti egység.
A stratégiai menedzsment szervezet a stratégia egészének megvalósulását követi nyomon, a
megvalósult fejlesztések egymásra gyakorolt hatását vizsgálja, a kockázatok elemzését és értékelését
is elvégzi, ellenőrzi és irányítja az operatív szint tevékenységét. A stratégiai menedzsment feladata,
hogy vizsgálja azon külső –elsősorban szabályozási-, társadalmi-, gazdasági környezet változásához
kötődő- tényezőket, melyek a stratégia megvalósulására hatással vannak. Mindezek
figyelembevételével szükség esetén beavatkozási javaslatokat fogalmaz meg, azokról döntéseket hoz.
Feladata még a támogató szervezetekkel, stratégia megvalósításában kiemelt jelentőségű partnerekkel
történő kapcsolattartás, együttműködés. A stratégiai menedzsment szervezeti egység tagjai a
képviselőtestület, az önkormányzati bizottságok és a partnerségi megállapodás alapján bevont külső
szervezetek. A stratégiai menedzsment szervezet munkájához szükséges információkat az operatív
menedzsment szervezet szolgáltatja. A döntéshozatalért a városvezetés felelős.
Az operatív menedzsment szervezeti egység tagjai az önkormányzat munkatársai és szükség esetén
külső megbízottak. Az operatív menedzsment felelős az egyes projekt tevékenységek szakmai,
pénzügyi lebonyolításáért, azok megfelelő határidőre történő teljesüléséért. A menedzsment
szervezet beszámolókat készít a stratégiai menedzsment szervezetnek illetve a támogatók felé.
Az egyes beavatkozások sikeres megvalósítása érdekében az alábbi menedzsment pozíciók betöltése
és a hozzájuk tartozó elvárásoknak való megfelelés szükséges:


projektmenedzser







vezetői-, üzleti tervezési tapasztalatok
projekt menedzsment, pályázati menedzsment területen szerzett tapasztalat
beruházások (kiemelten EU támogatásból megvalósult, közszféra beruházások)
előkészítésében, szervezésében, irányításában szerzett jártasság
koordinációs tapasztalatok és készségek együttműködésben, kapcsolattartásban
(kiemelten az önkormányzat testülete, intézményei és külső partnerek).

műszaki menedzser




támogatott beruházási típusú projektek végrehajtásában szerzett gyakorlat
beruházás műszaki ellenőrzésében vagy lebonyolításában szerzett tapasztalat,
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pénzügyi menedzser






önkormányzati gazdálkodás átfogó ismerete,
támogatott beruházások pénzügyi lebonyolításában, elszámolásában szerzett
jártasság,
az unós támogatások pénzügyi szabályozásának részletes ismerete.

adminisztratív munkatárs






pályázat készítésben szerzett tapasztalat.

feladata a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser (esetlegesen műszaki
menedzser) munkájának támogatása,
önkormányzati gazdálkodás ismerete,
beruházások pénzügyi lebonyolításában szerzett jártasság.

marketing menedzser


tájékoztatás- és nyilvánosság irányítása,



projekt információs iroda működtetése,



partnerségi tájékoztatók, fórumok szervezése.



jogi tanácsadásért és közbeszerzésekért felelős szakember



könyvvizsgálatért felelős szakember

Az önkormányzat részben már rendelkezik a fenti humán erőforrás háttérrel, de a stratégia
megvalósítása során várhatóan további kapacitásbővítés és eseti jelleggel külső szakember megbízása
szükséges. A beavatkozások zavartalan, a tervezett határidőre történő megvalósítása érdekében a
kapacitásbővítés szükségességéről illetve a külső szolgáltatások igénybevételéről a stratégiai
menedzsment szervezet dönt.
A maga szintjén mindkét menedzsment szervezeti egység végzi a stratégia megvalósulása során elvárt
számszerűsíthető eredmények (indikátorok) mérését, illetve nyomonkövetését. Erről részletesebben a
6.4. fejezet szól.
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Döntéshozás

Képviselőtestület

Stratégiai menedzsment
Stratégiai
szint

Önkormányzati bizottságok és a partnerségi megállapodás alapján
bevont külső szervezetek

Társadalmi monitoring,
partnerség résztvevői; megyei
szintre delegált végrehajtó
feladatok felelősei

Operatív menedzsment
Akcióterületi fejlesztések érintett
partnerei, konzorciumi partnerek
Projekt menedzser

Operatív
szint

Műszaki menedzser

Pénzügyi menedzser

Irányító Hatóság, Közreműködő
Szervezet
Adminisztratív
munkatárs

Egyéb hatóságok

Operatív menedzsment munkáját támogató szakértők, önkormányzat
releváns osztályai
1. ábra
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6.3. TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK

A tervezés során meghatározásra kerültek a város azon partnerei, amelyekkel kapcsolatban van, vagy
kapcsolatba kell lépnie az integrált településfejlesztési stratégia készítésekor. Ez partnerségi terv
keretében történt meg. A dokumentumban meghatározásra kerültek a partnerségi egyeztetés
eszközei, a módszertan, a kapcsolódó feladatok és felelősök is kijelölésre kerültek.
Mivel Jászkisér város fejlődése nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településeken élők életére
is közvetlen befolyással bír, és természetesen a közvetlen környezet is hatással van a város fejlődésére,
ezért rendkívül fontos, hogy a környező települések is megismerhessék az elkészült integrált
településfejlesztési stratégia tervezetét, annak tartalmát velük egyeztessék (314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet szerinti partnerségi egyeztetésnek megfelelően).
Az érintett települési önkormányzatok a következők:
-

Jászivány

-

Pély

-

Tiszasüly

-

Jászladány

-

Jászalsószentgyörgy

-

Jásztelek

-

Jászapáti

Már az ITS tervezési folyamatába bevonásara kerültek az előzőekben nevesített települések, ezen
önkormányzatok érintettek Jászkisér fejlesztési projektjeinek megvalósítása kapcsán.
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6.4. MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA

A településfejlesztési stratégia végrehajtásáért felelős menedzsment szervezet egyik legfontosabb
feladata egy olyan átfogó és hatékony monitoring rendszer működtetése, mely képes arra, hogy a
felállított célrendszer eléréséhez szükséges számszerűsíthető eredmények (időbeni és értékbeli)
teljesülését nyomonkövesse. A stratégia monitoring rendszerének működtetéséért a 6.2. fejezetben
részletesen bemutatott stratégiai menedzsment illetve az operatív menedzsment szervezet felelős.
Az operatív menedzsment feladata, hogy beavatkozásonként külön-külön meghatározott
időszakonként (évente, félidőben, hosszabb távon) mérje az indikátorok aktuális értékét, azokról
beszámoljon a stratégiai menedzsment szervezetnek.
Az indikátorok mérésének módszertanát az indikátor definíciós adtalapok határozzák meg, melyek
mind a mutató számítási módját, mind az adatforrást meghatározzák. Azon mutatók esetében, melyek
tekintetében a támogató szervezet nem határoz meg előírást a menedzsment szervezet saját mérési
módszertant dolgoz ki, melyeket a monitoring során következetesen alkalmaz.
A stratégiai menedzsment szint feladata a monitoring során az értékelés, elemzés, visszacsatolás és
döntéshozatal.
Az operatív menedzsment szervezet a projekt menedzser irányításával évenkénti rendszerességgel
készít jelentést a számszerűsíthető eredmények teljesüléséről, a kezdeti időszakban elsősorban a
beavatkozások output indikátorai mérhetőek.
A stratégiai menedzsment szervezet a megadott adatok alapján végez értékelést, melynek célja
elsődlegesen a stratégiában kitűzött célok megvalósulásának áttekintése. Az értékelés az elvárt
eredmények mértékének, az esetleges akadályok beazonosításának, azok leküzdésének, a végrehajtás
eredményességének vizsgálatára terjed ki, melynek során a szervezet az előbbiekben felsorolt
területeken javaslatokat is tesz. Ebben a szakaszban várhatóan még csak kisebb korrekciók
végrehajtása válhat szükségessé.
Amennyiben a fejlesztések előrehaladása ezt indokolttá teszi vagy a támogató szervezet előírja, úgy az
önkormányzat gyakoribb, akár negyedéves rendszerességgel is áttekinti, megvitatja, szükség szerint
korrigálja a stratégia végrehajtásának menetét.
A stratégia megvalósulásának átfogóbb értékelésére az eredmény indikátorok vizsgálatával kerül sor,
félidei értékelés keretében (kb. 2018. évben). A vizsgálat nemcsak a számszerűsíthető értékek
alakulását vizsgálja, hanem kiterjed a kitűzött célok relevanciájának áttekintésére is. Ebben a fázisban
a stratégia érdemi áttekintése során korrekciók történhetnek az elért eredmények, illetve az időközben
megváltozott külső körülmények hatásainak tükrében. A jövőkép elérése érdekében esetlegesen
módosulhatnak a kitűzött (rövidtávú) célok, az akcióterületek, a konkrét beavatkozások illetve az
indikátorok köre. Ebben az értékelési szakaszban indokolt lehet külső szakértők bevonása is.
A hatásindikátorok mérésére hosszabb távon (kb. az 5. évben) kerülhet sor, ez időpont előrehozható,
amennyiben a külső környezetben jelentős változás következik be.
A stratégia megvalósításának nyomonkövetése során elengedhetetlen a társadalmi részvétel
folyamatos biztosítása, melyben elsősorban azon partnerek vesznek részt, akik a kialakítás során is
bevonásra kerültek. A stratégiai tervezés során kialakított partnerség további működtetésével
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kapcsolatos operatív teendőket a marketing menedzser látja el, az együttműködés biztosításáért pedig
elsősorban a stratégiai menedzsment szervezet felelős.
A visszacsatolások során felülvizsgált és a városvezetés által jóváhagyott, legitim dokumentumok
közzétételére a város honlapján kerül sor.
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20. táblázat – Indikátorok

Tematikus cél
Átfogó
cél

Indikátorok

megnevezés
 KMR és a kevésbé fejlett régiók
közszféra adatai nélkül számított
foglalkoztatási rátáinak (20-64
évesek) különbsége
 Vállalkozási aktivitás a kevésbé
fejlett régiókban
 A foglalkoztatási paktumok
keretében álláshoz jutók száma
 A foglalkoztatási paktumok
keretében álláshoz jutók közül a
támogatás után hat hónappal
állással rendelkezők száma
T1.2. Helyi gazdaság  Külföldi és belföldi turisták
erősítése
költése
 Vállalkozási aktivitás a kevésbé
fejlett régiókban
 A foglalkoztatási paktumok
keretében álláshoz jutók száma
 A foglalkoztatási paktumok
keretében álláshoz jutók közül a
támogatás után hat hónappal
állással rendelkezők száma
T1.1. Mezőgazdaság
és
ipar
egyensúlyának
megteremtése

1. Gazdaság stabilizálása

Output indikátor

Eredmény indikátor

mértékegység
%

db/lakosság
fő
fő

milliárd Ft
db/lakosság
fő
fő

megnevezés

Adatforrás

mértékegység

db
 Támogatásban
részesülő
vállalkozások száma
db
 Vissza
nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma
 Üvegházhatást okozó gázok
CO2 egyencsökkentése: az üvegházhatású
érték
gázok becsült éves csökkenése
tonnában
 Energiahatékonysági
fejlesztések által elért primer
PJ/év
energia felhasználás csökkenés
db
 Támogatásban
részesülő
vállalkozások száma
db
 Vissza
nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma
 Fenntartható
látogatás/
idegenforgalom: A természeti és
év
a kulturális örökségnek, illetve
látványosságnak
minősülő
támogatott helyszíneken tett
látogatások várható számának
növekedése

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV
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T1.3. Foglalkoztatás  A 25-40 éves női népességen
bővítése
belül a foglalkoztatásban lévő nők
aránya
 KMR és a kevésbé fejlett régiók
közszféra adatai nélkül számított
foglalkoztatási rátáinak (20-64
évesek) különbsége
 Vállalkozási aktivitás a kevésbé
fejlett régiókban
T1.4. Képzés piaci  A foglalkoztatási paktumok
igényekhez igazítása keretében álláshoz jutók száma
 A foglalkoztatási paktumok
keretében álláshoz jutók közül a
támogatás után hat hónappal
állással rendelkezők száma

2. Életminőség javítása

T2.1.
Demográfiai
egyensúly
megteremtése

T2.2. A lakosság
egészségügyi
állapotának javítása

 Intézmények
száma,
amelyekben
nőtt
a
látogatottság a program előtti
időszakhoz képest

%

%

 Támogatásban
vállalkozások száma
 Vissza
nem
támogatásban
vállalkozások száma

részesülő

db

térítendő
részesülő

db

 A foglalkoztatási paktumok
keretében
munkaerő-piaci
programokban résztvevők száma
 A helyi társadalmi akciókba
bevonás
érdekében
elért
hátrányos helyzetű személyek
száma
 A fejlesztés révén létrejövő,
megújuló
szociális
alapszolgáltatások száma
 A helyi társadalmi akciókba
bevonás
érdekében
elért
hátrányos helyzetű személyek
száma
 Egészségügy:
Jobb
egészségügyi szolgáltatásokban
részesülő lakosság
 Fejlesztéssel
érintett
egészségügyi alapellátást nyújtó
szolgálatok (benne: háziorvos,
házi gyermekorvos, fogorvosi,
védőnői szolgálat és kapcsolódó

fő

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV

db/lakosság
fő
fő

db

fő

db

fő

fő

db

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV
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T2.3.
Arculatfejlesztés

 Elégedettség
a
települési
környezet minőségével
 Intézmények
száma,
amelyekben nőtt a látogatottság a
program előtti időszakhoz képest

3. Épített környezet
fejlesztése

T2.4.
Társadalmi  Elégedettség
a
települési
befogadás, szociális környezet minőségével
biztonság erősítése

T3.1.
Városrészek  Elégedettség
a
települési
kiegyensúlyozott
környezet minőségével
fejlesztése

ügyeleti
ellátás,
iskolaegészségügyi ellátás) száma
 Újonnan épített vagy felújított
rendelők, tanácsadók száma
 A helyi társadalmi akciókba
bevonás
érdekében
elért
hátrányos helyzetű személyek
száma
pontérték (1-  Megújult
vagy
újonnan
10)
kialakított zöldfelület nagysága
 Energiahatékonysági
db
fejlesztések által elért primer
energia felhasználás csökkenés
 Városfejlesztés: Helyreállított
lakóegységek városi területeken
pontérték (1-  Városfejlesztés: Helyreállított
10)
lakóegységek városi területeken
 A helyi társadalmi akciókba
bevonás
érdekében
elért
hátrányos helyzetű személyek
száma
pontérték (1- Támogatásban
részesülő
10)
vállalkozások száma
Vissza
nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma
Városfejlesztés:
Városi
területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek

db

fő
m2
PJ/év

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV

lakóegység
lakóegység

fő

db
db

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV
Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV

m2

m2
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T3.2.
Intézményi
infrastruktúra
fejlesztése partnerek
bevonásával

 A megújuló energiaforrásból
előállított energiamennyiség a
teljes bruttó energia-fogyasztáson
belül
 Intézmények
száma,
amelyekben nőtt a látogatottság a
program előtti időszakhoz képest

PJ/év

db

Városfejlesztés:
Városi
területeken épített vagy renovált
fő
köz- vagy kereskedelmi épületek
Szociális város rehabilitációs
programmal elért hátrányos
helyzetű lakosság száma
fő
Szociális
célú
város
rehabilitációval
érintett
akcióterületen élő lakosság
száma
A helyi társadalmi akciókba
fő
bevonás
érdekében
elért
hátrányos helyzetű személyek
száma
db
 Támogatásban
részesülő
vállalkozások száma
db
 Vissza
nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma
 Fenntartható idegenforgalom:
látogató/év
A természeti és a kulturális
örökségnek,
illetve
látványosságnak
minősülő
támogatott helyszíneken tett
látogatások várható számának
db
növekedése
 Fejlesztett,
3-6
éves
gyermekek
elhelyezését
biztosító férőhelyek száma

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV

m2
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 Városfejlesztés:
Városi
területeken épített vagy renovált
köz- vagy kereskedelmi épületek
 Energiahatékonyság:
A
középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése
 Megújuló energiaforrások: A
megújuló
energia-termelés
további kapacitása
T3.3.
Közlekedési  Elégedettség
a
települési pontérték (1-  Közutak: A felújított vagy
infrastruktúra
környezet minőségével
10)
korszerűsített utak teljes hossza
fejlesztése
 Kialakított kerékpáros barát
települések vagy településrészek
száma
 Közlekedésbiztonsági
fejlesztést
megvalósított
települések száma
 Kialakított
új,
forgalomcsillapított
övezetek
száma
 Kialakított kerékpárforgalmi
létesítmények hossza
T3.4.
Közmű  Elégedettség
a
települési pontérték (1-  Bel- és csapadék-vízvédelmi
infrastruktúra
környezet minőségével
10)
létesítmények hossza
4.
Klímatudatos
lépések
megtétele

fejlesztése
T4.1. Kompakt város  A megújuló energiaforrásból
megteremtése
előállított energiamennyiség a
teljes bruttó energia-fogyasztáson
belül

PJ/év

 Támogatásban
vállalkozások száma
 Vissza
nem
támogatásban
vállalkozások száma

kWh/év

MW
km
db

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV

db

db

km
m

részesülő

db

térítendő
részesülő

db

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV
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T4.2 Zöldfelületek  Elégedettség
a
települési
fejlesztése
környezet minőségével

T4.3. Energiatudatos  Elégedettség
a
települési
változtatások
környezet minőségével
 A megújuló energiaforrásból
előállított energiamennyiség a
teljes bruttó energia-fogyasztáson
belül

T4.4.
Környezetterhelés
csökkentése

 Elégedettség
a
települési
környezet minőségével

m2
 Városfejlesztés:
Városi
területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
 Megújult
vagy
újonnan
m2
kialakított zöldfelület nagysága
pontérték (1-  Támogatásban
db
részesülő
10)
vállalkozások száma
PJ/év
db
 Vissza
nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma
 Energiahatékonyság:
A
kWh/év
középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése
 Megújuló energiaforrások: A
MW
megújuló
energia-termelés
további kapacitása
PJ/év
 Energiahatékonysági
fejlesztések által elért primer
energia felhasználás csökkenés
PJ/év
 A megújuló energiaforrásból
előállított energiamennyiség
pontérték (1-  Üvegházhatást okozó gázok CO2 egyen10)
érték
csökkentése: az üvegházhatású
tonnában
gázok becsült éves csökkenése
 Energiahatékonysági
PJ/év
fejlesztések által elért primer
energia felhasználás csökkenés
pontérték (110)

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás
KSH
NAV
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TÁBLÁZATJEGYZÉK
1. táblázat - Célfa
2. táblázat – Városrészek funkciói
3. táblázat- Tematikus és területi célok közötti összefüggések
4. táblázat – TOP indikátorok
5. táblázat – Output indikátorok
6. táblázat – Projekttípusok és tematikus célok kapcsolatai
7. Táblázat – Akcióterületi projektek összefoglaló bemutatása
8. táblázat – Projektek vázlatos pénzügyi terve
9. táblázat – Hálózatos projektek összefoglaló bemutatása
10. táblázat – Egyéb projektek összefoglaló bemutatása
11. táblázat – Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) intézkedési terve, Jászkisér 2015
12. táblázat - Az Esélyegyenlőségi Tervben megfogalmazott problémák és azokra javasolt intézkedések
13. táblázat – Települési fejlesztési dokumentumok bemutatása
14. táblázat – Gazdasági Programmal való összhang bemutatása
15. táblázat – HEP-ban megfogalmazottak összefoglaló bemutatása
16. táblázat – JNSZ Megyei Területrendezési Koncepcióval való összhang bemutatása
17. táblázat – EU tematikus célokkal való összhang bemutatása
18. táblázat -A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák, adottságok kapcsolata
19. táblázat – Kockázatok bemutatása
20. táblázat – Indikátorok

TÉRKÉPJEGYZÉK
1. térkép – Akcióterületek lehatárolása
2. térkép – Szegregációs mutató 30% felett
3. térkép – Szegregációs mutató 35% felett

FELHASZNÁLT IRODALOM






Jászkisér Város Településfejlesztési koncepciója 2030
Jászkisér Város Településfejlesztési koncepciója Megalapozó Vizsgálat 2016
Hatályos Településszerkezeti terv, valamint Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat 2008
Jászkisér Város Gazdasági programja 2014-2019
Jászkisér Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2017
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