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„Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági 
adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a 
fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum.” [Étv. 2. § 27. pont] 

„A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az 
önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi 
adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település 
jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az 
infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, 
természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A 
településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat 
döntéseiben érvényesíti.” [Étv. 9/A. § (1) bekezdés] 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Jászkisér Város hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2009 májusában 10 éves 
időtávra, 2016.-ig készült el. Alapját az „Erős hagyományok – Biztató jövő” című, 
2006-2010-ig tartó időszakra szóló Gazdasági program jelentette. Jászkisér – 
akkor még Nagyközség – Koncepciója több elhatározást is megfogalmazott. Első 
helyen a lakosságmegtartó képesség megerősítését tűzte ki céljául, melyet 
gazdasági és településképi fejlesztésekkel, piacképes telekkínálattal kívánt elérni. 
Számolt a természeti értékek jelentette vonzerővel, a horgászsport térnyerésével. 
A lakóterületi fejlesztés, a munkahelyteremtés támogatása mellett, a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata, a városi cím elnyerése, a Jászsági 
főcsatorna és a Hanyi-tiszasülyi árapasztó tározó megépítése szerepelt a feladatok 
felsorolásában. A mai elvárásoktól különböző, célrendszerében azonban 
megfelelően pozícionáló dokumentum folyamatos karbantartása a mindenkori 
településfejlesztési döntéseknek mellékletként való beemelésével történt meg. 
Néhány kitűzött célt megvalósult, a kijelölt főbb irányok azonban ma is helytállóak, 
ám a kor elvárásai szerinti változtatásokat, finomításokat, a részletes vizsgálat 
eredményeiből leszűrt további javaslatok beépítését végre kell hajtani rajta. A 
megfogalmazásokat a XXI. század első negyedén túli, tizenöt éves időtávra kell 
alkalmassá tenni. A Koncepciónak kellő rugalmassággal, ám kellő 
részletezettséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy magára a településre legyen 
szabva, miközben az új lehetőségekre nyitott megfogalmazásokat alkalmaz. 

Jászkisér Város Integrált Városfejlesztési Stratégiával nem rendelkezik. Az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése azonban folyamatban van, így 
jelen Koncepció már annak tudatában készül, hogy ez a stratégiai dokumentum 
meg fog születni. 

Jelen Koncepció a jövőképet és a hozzá vezető utat mutatja be. Kidolgozását 
tények, adatok és emlékek segítették. Vizsgálatokra alapozott mérnöki szemlélet 
és megérzés találkozásából született. 

Jelen Koncepció a Város lenyomatát őrzi, megalkotásában a múlt kitüntetett helyet 
foglal el. Végigtekintve egy település emlékein – legyenek azok tárgyi, írásos, vagy 
szóban őrzött emlékek – kialakul egy kép, amely a jövő útját is megrajzolja.  
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Érdemes feltenni a kérdést, miért tölt be egy település éppen egy adott szerepkört 
a településhálózaton belül. Az alapokat a közlekedés-földrajzi helyzet határozza 
meg. Rövid időre túlléphető ez az adottság, a valós pozíciótól való eltérítés 
azonban mindig időleges. Minden település számára létezik egy optimális nagyság, 
amely földrajzi helyzetéből, közlekedési vonalaiból, a táj eltartó képességéből 
következik. Ha ennek többszörösére növesztik – hiszen természetes úton 
aránytalanul naggyá nem tud válni –, akkor a külső erő megszűnése visszatéríti 
nyugalmi helyzetébe, azaz ismét eléri a rá szabott méretet.  

A középkori Jászkisér környezetében Heves, Jászberény és Szászberek töltött be 
központi hely funkciót. Heves volt a legjelentősebb, közepes városjellegű 
mezővárosként. Ezt követte Jászberény részleges városjellegű mezővárosként, 
majd Szászberek következett központi helyet betöltő faluként.  

Az I. katonai felmérésen a legfontosabb kapcsolat a Heves felé vezető országút 
volt, amely a Nagykör út nyomvonalában ma is nyomon követhető. A további 
útelemek a szomszédos településekkel való összeköttetéseket teremtették meg 
Apáthy, Jász Ládán, Alatyán, Jánoshida, Alsó Sz. György, Pély irányába. Puszták, 
tanyák, gémeskutak felé vittek az utak. A mozgás, a kiterjedtség, a szabad tágas 
tér érzése az emberek gondolatvilágába beletartozott. 

A II. Katonai felmérésen a települések hierarchiája tovább finomodott. Jász Berény 
túlnőtte Hevest. Jász Apáthi mögött Jász Kisér számított környezete második 
legjelentősebb településének. A vízrajzi viszonyok miatt jelentős település-
sűrűsödés nem alakult ki. A települési területek kellő nagyságúvá nőttek, az eltartó 
képesség biztosított volt. 

A jelenlegi közúthálózat a település történelmi kapcsolatait felülírta. A kiépített út 
meghatározza az elérési lehetőségeket. Közvetlenül Jászapáti, Jászladány, 
Besenyszög és Tiszasüly közelíthető meg. Heves mára csak Jászapátin keresztül 
érhető el. Sokat jelenthet egy településnek az őt érintő úthálózat szerepkörének 
erőssége is. Jászkisér négy számjegyű összekötő utakkal érintett. A legközelebbi 
másodrendű főút azonban 8 km-en belül, autópálya 40 perc alatt (45 km) 
Hatvannál, 50 perc alatt (55 km) Füzesabonynál érhető el.  

Látható, hogy mikrotérségi helyzetét felismerve, adottságaira építve, jelenlegi 
nagyságrendjét megtartva érheti el a legjobb gazdasági eredményeket. 

A JÖVŐKÉP JÁSZKISÉR VÁROST 
A FÖLD ÉS A VÍZ EREJÉRE ÉPÍTŐ, 

KAPCSOLATOKAT ÁPOLÓ ÉS TEREMTŐ 
MIKROTÉRSÉGI KÖZÉPPONTKÉNT NEVESÍTI. 

E megfogalmazott jövőkép több elemet is magában rejt:  

A FÖLD ÉS A VÍZ EREJÉRE ÉPÍTŐ: 

A föld és a víz jelen esetben több tényezőt is takar.  

A föld jelentheti a közigazgatási terület nagyságát (130,11 km2), amellyel 
Jászkisér a 3155 db magyarországi település közül a 68. helyet (2,15%) foglalja 
el, miközben lakosságszámát (5448 fő) tekintve csak a 275. helyen áll. Jelentheti 
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magát a termőföldet, amely jelentős mértékű és jó minőségű területeket takar. 
Jelentheti a földben rejlő ásványkincseket, amelyek jelenléte a település következő 
fejlődési ciklusát meghatározhatja. Jelentheti a hagyományokat – amelyek a 
szülőföldhöz kötődnek –, amelyek a kötődés és kontinuitás kialakulását 
megteremtik. 

A víz jelentheti magát a vízfolyásokat (a Tiszát, a Zagyvát és a Tarnát), amelyek 
formálták e tájat, árterük egykor védte a lakosságot. Jelentheti az árvizek 
jelentette kockázatokat, amelyek elkerülésére egykor folyószabályozással, mára 
egy jelentős árvízi tározó megépülésével éltek. Jelentheti a vízkészleteket, 
amelyek stratégiai kincset képeznek, felértékelve ezzel a települést. Jelentheti a 
vizes élőhelyeket, a horgásztavakat, melyek a turizmus fejlesztésének alapját 
adják. 

KAPCSOLATOKAT ÁPOLÓ ÉS TEREMTŐ: 

Jászkisér a Jászság (Jazygia) és a Kunság (Cumanorum) határán helyezkedik el. E 
két tájegység, illetve kultúrtáj Jászkisér településen találkozik nemcsak jelképes, 
hanem valós, etnikai értelemben is, hiszen a lakosság mindkét nép elemeit 
magában rejti. Ennek több előnye is lecsapódik a településen. A kapcsolaterősítést 
eredményező határhelyzet javítja a népességmegtartó képességet. A mindkét 
térséghez tartozásból következő együttműködés jó példával szolgál.  

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója Jászkisér városias 
jellegének erősítését nevesíti, illetve az „ipari sokszög”-települések tagjának 
tekinti. A térségi terv által rögzített cél, a Jászság budapesti metropolisztérséggel 
való kapcsolaterősítése, további kapcsolati tőke bevonásához vezet. 

Itt van az Észak Magyarország régió és az Észak Alföld régió határa, továbbá Jász-
Nagykun-Szolnok megye és Heves megye is Jászkisér közigazgatási határának egy 
részén találkozik egymással. 

Hagyományaiban is ötvözi a Jász-Nagykun-Szolnok Megye nevében szereplő 
népelemeket, ezzel a Megye összetettségét szimbolizáló középponti településsé 
növi ki magát. 

MIKROTÉRSÉGI KÖZÉPPONT 

A középpont-szerep felvállalása a kapcsolódás és átmenet, az elérés és a nyitás 
eszköze egyaránt. Arra a többletre utal, amelyet a Város szerteágazó és sokrétű, 
települések közötti kommunikációt segítő szerepével kifejt.  

Jászkisér számára az új kihívásokra nyitott, integráló szerep elfogadása jelenti a 
jövőt. Olyan fejlett gazdasági háttérrel rendelkező kisváros megteremtése, ahol 
érdemes élni és alkotni, amiért érdemes tenni, és e tenni akarásra másokat is 
rávenni. Városkörnyék nélkül egy település magányossá, elhagyatottá válik, nincs 
fejlődési spirálja. A fejlődő középpontnak hátországra van szüksége. Ezt jelen 
esetben a jelentős külterületi földállomány, a szomszédos kisebb településekkel 
való összefogás biztosíthatja. 

A település képe történelmi helyzetét tökéletesen visszatükrözi. Városias 
intézmények, falusias lakóterületek egyaránt részei Jászkisérnek. A múltban 
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kiteljesedett erős mezőgazdaság, amelyik a település gazdagságát jelentette, újra 
megerősödik. A szűken vett növénytermesztés, állattenyésztés és halgazdálkodás 
mellé az élelmiszerfeldolgozó-ipar felsorakozik, bebizonyítva, hogy az ipar és 
mezőgazdaság nem egymást kizáró fogalmak. 

Az adottságokra épülő fejlődés vezet el valódi énjéhez. Különleges helyzetet 
teremt, hiszen hosszú utat bejárva visszatér kiindulási pontjához, térbelileg 
azonban egy magasabb szintre emelve önmagát. Spirális fejlődést mutat, amely 
vetületében egyazon síkon mozog, dimenziójából azonban messze túllép azon. 

Jászkisér az új helyzet jelentette lehetőségeket kihasználva elismert, fejlett 
várossá válik, arculatában megújul. Nem célja a kontrolálatlan növekedés. 
Földrajzi helyzete nem a mennyiségi növekedésre, hanem a minőségi fejlődésre 
teszi alkalmassá. Fejlesztések állnak előtte, a célok mennyisége nem csökkent. A 
település egészét kell azonos színvonalra emelni, városkörnyékét is 
fejlesztésekhez juttatva. Minden pillanatában tudatában kell azonban lennie, hogy 
minek köszönheti eredményeit, és milyen adottságait kell megőriznie. 
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BEVEZETŐ 

Jászkisér Város új Településfejlesztési Koncepciójának (továbbiakban: a 
Koncepció) kidolgozása Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2015. (III. 18.) határozata alapján indult el.  

A feladat nem Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott „Jászkisér nagyközség Település-
rendezési tervének Településfejlesztési Koncepciója” című dokumentum 
felülvizsgálatára, hanem egyértelműen egy új Koncepció kidolgozására szólt. A 
hatályos Koncepció jóváhagyása óta eltelt időszak jelentős jogszabályi és 
stratégiai változásokat hozott. Az Európa 2020., a Nemzeti Fejlesztés 2030., 
valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. 
célkitűzéseivel való azonosulás, az ágazati stratégiák, továbbá a jogszabályi 
környezet követelményrendszerének való megfelelés szándéka, együttesen 
Jászkisér Város tervezett fejlesztéseivel egy teljesen új alapokra épülő stratégiai 
dokumentum kidolgozását tették szükségessé. 

A Koncepció kidolgozásának állomásai: 

• Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 
eljárásrendjének megfelelően a munka az Eljr. 30.§ (1) bekezdése szerinti 
előzetes tájékozatók kiküldésével indult. Ezt követte az Eljr. 30.§ (1) c) 
pontja szerinti, a Központi Statisztikai Hivatalnak történő adatküldés, 
melynek során a szegregációszűrést, valamint a településrészek helyzet-
elemzéséhez szükséges adatokat a KSH 2015. augusztus 5.-ei e-mailje 
mellékleteként az Önkormányzat és a Tervezők részére átadta. 

• A Koncepció igazodási pontjai rögzítésére az Eljr. 9. mellékletében szereplő, 
továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a 
településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a 
megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra 
kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól 
szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő 
államigazgatási szervektől, továbbá a közműszolgáltatóktól, valamint az 
elektronikus hírközlési szolgáltatóktól a rendelkezésükre álló adatokat 
beszereztük.  

• A kapott adatokat, valamint a Város által rendelkezésünkre bocsátott, állami 
alapadatokat tartalmazó, legfrissebb alaptérképet térinformatikai 
elemzésnek vetettük alá.  

• A Koncepció Véleményezési anyagának kidolgozását megelőzően az Eljr. 
tartalmi követelményei szerinti, részletes Megalapozó Vizsgálat készült el. 

• A vizsgálatban feltárt adottságok alapján körvonalazódott a jövőkép, melynek 
elérését szolgáló célrendszer Célfa-ábrán került rögzítésre. 

• Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 253/2015. (XI. 25.) 
határozatával a Megalapozó vizsgálatot megfelelőnek ítélte, Jászkisér Város 
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Településfejlesztési Koncepciójának célrendszerét – mint fejlesztési irányokat 
– pedig elfogadta. 

Jászkisér Város párhuzamosan készülő fejlesztési dokumentumai (Koncepció és 
Stratégia) egymásra épülnek és egymást erősítik. Jelen Koncepció jelenti az 
alapot, amelyre építkezve a Stratégia középtávú céljai megvalósulhatnak. 
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JÖVŐKÉP 

A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT 

KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN 

TÁRSADALMI JÖVŐKÉP 

Demográfia 

Jászkisér társadalmi jövőképének kibontásánál megkerülhetetlen annak 
definiálása, hogy a tervezett időszak végére milyen lakosságszámra kíván 
tervezni, azaz mi a népességprognózisa 2030-ra. Az 1949-es népességcsúcs (7585 
fő) óta folyamatos csökkenés tapasztalható, amely részben a vándorlási 
veszteségnek, részben a természetes fogyásnak tudható be. Ennek megállítására 
– a magyarországi születési tendenciákra (A reprodukciós ráta 2,1 szintjéhez 
képest Magyarország termékenységi rátája 2011-ben mindössze 1,24 volt.) 
tekintettel – a betelepülést is figyelembe kell venni. A fejlett világ demográfiai 
trendje, hogy a születésszám nem éri el a halálozások számát, vagyis természetes 
úton nem növelhető egy település lakosságszáma, ehhez bevándorlók befogadása 
szükséges. A történelem folyamán oly sokszor bevált módszer alkalmazása 
ugyanakkor konfliktusforrásokat is teremthet, különösen, ha jelentős kulturális 
különbségek jellemzik az együttélést.  

Jászkisér a vándorlási különbözet pozitívba fordításával kívánja lakosságszámát 
kisvárosi kategóriában (6000 fő közelében) tartani. Azaz elsősorban nem a 
születésszám emelésének támogatási eszközeihez folyamodik, hanem az eddig 
elvándorló fiatal korosztály helyben tartását tűzi ki céljául. Számít azonban a város 
vonzása által érkezőkre is.  

Fentieken túl a lakosságszám erejének növeléséhez új módszereket is igénybe 
vesz. A tanyák – mezőgazdasági termelés támogatásával együttes – visszaállítása 
egy sajátos igényű, új réteg megjelenését eredményezheti.  

Oktatás, képzés 

Az oktatás alapfokú szintje megőrzi az elért eredményeit, miközben fokozatosan 
emeli a színvonalát. A tanterv Jászkisér egyedi adottságait kiaknázva, a 
helytörténeti, a természeti és a művi értékek bemutatására nagy hangsúlyt fektet. 

Az alapfokú oktatási intézmények mellé a középfokú (elsősorban szakoktatás) 
kiépítése van tervbe véve. A cél kettős. Jászkisér vonzásának újabb elemmel való 
erősítése mellett, a jövő középfokú végzettségű fiataljainak meghatározó 
életszakaszában városi kötődés kialakítása, ezzel a helyben maradottak arányának 
növelése. Ezen túl az iskolavárosokra jellemző kulturális és szórakoztató 
létesítmények számának emelkedése a város újabb vonzó elemévé válik. Az 
iskolavárosi lét a várost fiatalokkal tölti meg. A középfokú oktatás meghonosítása 
azonban nem öncélú, mindenáron való elhatározás. A szakképzés piaci igényekhez 
igazított formáira helyeződik a hangsúly. A jó színvonalú, a helyi szükségletekre 
épülő szakoktatás maga is piacképes termékké válik. 
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Szociális ellátás 

A város lakosságán belül – az életkilátások javulásával párhuzamosan – növekszik 
az időskorúak aránya. Mindez a szociális ellátás átrendeződését hozza magával. 
Jelentős szerepet kap benne az aktív időskor támogatása. Az intézmény-
fejlesztésben a korosztály kiemelt figyelmet kap, mind önkormányzati, mind 
magánbefektetői oldalról. 

A betelepülők befogadásának intézményesülése megkezdődik. Szakemberek által 
kidolgozott alapelvek mentén, elvárások és támogatások összhangja teremtődik 
meg. A szociális háló jogszabályi elvárásai kiegészülnek a helyi tapasztalatokkal, 
melynek eredményeként a város adottságaira szabott rendszer jön létre. 

Jászkiséren – az antiszegregációs törekvések eredményeként – további 
szegregátum, illetve szegregáció szempontjából veszélyeztetett terület nem alakul 
ki, a meglévők integrálása megkezdődik. A hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése biztosítottá válik. 
A város toleráns, ám következetesen elváró szemlélete válik uralkodóvá, amely az 
eltérő adottságokkal és igényekkel rendelkező társadalmi csoportok közül az ezt 
elfogadók számára válik vonzóvá.  

Egészségügyi ellátás 

Az egészségügyi ellátásban a gyógyítás mellett a prevencióra helyeződnek át a 
hangsúlyok. A minden korosztály számára biztosított tevékeny élet, az egészséges 
táplálkozás és a mozgásban gazdag életmód a fizikai és mentális betegségek 
elkerülésének preferált megelőzési elemeivé lépnek elő. A betegség megelőzése a 
gyógyítással egyenértékű szakellátást kap. Az átlagéletkor kitolódásával 
párhuzamosan, az egészségben megélt évek számának növelése válik a fő 
célterületté.  

Jászkisér az alapellátás fejlesztése, a termálvíz hasznosítása, valamint a vízi 
sportok erősítése révén rekreációs központ szerepet visz. A kerékpárút hálózat 
fejlesztése az elérhetőség javításán túl az egészségmegőrzés területévé is válik. 

Kultúra-turisztika 

A város múzeumi kínálata a helyi értékek megismerését, minőségi fejlesztését 
helyezi előtérbe. Az oktatási intézmények és a múzeumok közös programokat 
szerveznek. Az oktatás részévé válik a múzeumok anyaga. A múzeumok 
rendszeres látogatóivá válnak az iskolai csoportok. A múlt megismerését 
élményközpontú kiállítások, figyelemfelkeltő tárlatok segítik. A múzeumok jelentős 
szerepet játszanak a helyi értékek felkutatásában, terjesztésében. Kiadványok 
szerkesztése, gyűjteményes kiállítások rendezése, Jászkisérhez kötődő alkotók 
munkáinak bemutatása kapcsolódik össze a múzeumok nevével. 

A kereslet a komplex turisztikai szolgáltatások felé fordul. A városon, illetve a 
térségen belüli tematikus élményelemek társítása, csomagban való kínálata válik 
dominánssá, ezáltal a vendégéjszakák számának növelése, a térségbe látogatók 
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elérése megvalósul. A jászok és a kunok történelmét bemutató turisztikai csomag 
a térség egyik egyedi kínálatává lép elő. A turizmus fiatalokat célzó 
programkínálata bővül. A tematikus séták, a szórakoztatás fizikai és szellemi 
igénybevétellel járó formái sokakat vonzanak. Az egyediség a turisztikában is 
előnyt élvez az általánossal szemben. A hagyományos helyi ételeket, italokat 
kínáló éttermek száma, a helyi szokásokat, helyben történt eseményeket 
felelevenítő rendezvények látogatottsága növekszik. A tematikus és egymásra 
szerveződő, több célcsoportot megcélzó kínálat miatt a turizmus kedvező 
eredményeket érhet el. 

Rekreáció, sport 

A sport minden formája népszerűvé válik. A sportrendezvények látogatottságának 
emelkedése mellett, a rekreációs célú szabadidő eltöltés jelentősége is megnő. A 
rekreáció az egészség megőrzésének része lesz. A szabadtéri- és terem sportágak 
száma megnövekszik.  

Civil társadalom 

Jászkisér támogatja a civil szervezetek működését. A lokálpatrióta magatartást 
erősíti Jászkisér múltjának széles körben való megismertetése, a településhez 
kapcsolódó történelmi események bemutatása.  

 

GAZDASÁGI JÖVŐKÉP 

A gazdasági jövőkép gazdasági ágazatonként kerül bemutatásra, noha átfedések 
vannak az egyes ágazatok leírásában.  

Ipar 

Jászkisér gazdasági helyzetét a MÁV FKG Felépítmény-karbantartó és Gépjavító 
Kft. jelenléte stabilizálja, megteremtve egy vasútépítő, vágány és kitérő 
szabályozó nagygépek üzemeltetéséhez és javításához kötődő klaszter alapjait. 
Mára a legnagyobb iparűzési adót fizető cégek listáján az első kettő ehhez a 
klaszterhez tartozik.  

A közúti kapcsolatok megfelelő szintje és a vasúti szállítás elérhetősége okán, már 
meglévő gazdasági vállalkozásai vonzerejének is köszönhetően a Városnak újabb 
gazdasági vállalkozások megjelenésére kell felkészülnie. Ehhez telekkínálatot 
teremt, településrendezési eszközt módosít, illetve jogi előkészületeket tesz.  

A meghatározó nagyvállalat(ok) mellett figyelmet fordít mikro-, kis- és 
középvállalkozásaira, hiszen ezek a vállalkozások összességükben jelentős számú 
munkavállalót foglalkoztatnak.  

Mezőgazdaság 

Jászkisér mezőgazdasági hagyományait megőrzi és erősíti.  
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Külterületének jelentős része mezőgazdasági hasznosítású. A szántók mellett a 
legelő és a kert használat a meghatározó. Átlagosnál jobb termőföldjei nagy 
szántóterületeket érintenek, melyek megtartása stratégiai érdek.  

A városias belső magot délről mezőgazdasági művelésre alkalmas kertek veszik 
körül. A korábbi településrendezési eszközökben még lakóterületnek javasolt 
tömbök fejlesztése elvetésre került, megtartva ezeket mezőgazdasági 
használatukban.  

A mezőgazdasági termelés mellett a feldolgozó ágazat fejlődése is megindul, a 
helyben megtermelt javak alacsony beszállítási költsége miatt. A helyben termelt 
javak felértékelődése megindul. A települések közül kiemelkednek az önellátásra 
képes, az ipar és mezőgazdaság egyensúlyát megtaláló helyek. Azok helyzete 
stabilizálódik, akik felismerik, hogy nem állítható egyik gazdasági ágazat sem 
előtérbe, valamennyi szerepére szükség van. 

Építőipar 

Az építőipar általános visszaesése országos tendencia. Az Önkormányzat 
preferáltan a helyi építőipari cégek kapacitásait veszi igénybe, ezzel is 
megteremtve adófizetőinek tőkeerejét. A legnagyobb adózók listáján a 6. és a 9. 
helyen mára építőipari cégek szerepelnek. 

A magánlakás építés visszaesése kimutatható. Ebben két tényező játszik szerepet. 
Egyik részről a világgazdasági visszaesés jelentkezik ilyen módon, másik részről a 
csökkenő lakosságszám nem igényel bővülő lakásállományt. Jászkisér 
lakáskínálata és fejlesztési lakóterületei nagy távon túli mennyiségű ingatlant 
kínálnak. A jövőkép természetesen árnyaltabb. A meglévő állomány hasznosítása 
részben klímatudatos lépés, részben a korábban épült lakások éppen a 
klímavédelem szempontjait nem vették figyelembe, azaz a kor elvárásaihoz 
jelentős átalakításokat kell rajtuk végrehajtani.  

A fenti megállapításokat a jogszabályi váltások befolyásolhatják, az építőipar 
fellendülését eredményezve. 

Kereskedelem 

A kereskedelmi adatok a kiskereskedelem visszaesését mutatják. A kereskedelmi 
létesítmények azonban vonzást gyakorolnak a település környezetére, így 
középponttá válását segítő tényezőknek tekinthetők. 

Turizmus, vendéglátás 

Az adatok alacsony szintű, de jól fejleszthető idegenforgalmi kultúrát 
reprezentálnak. A koncentrált és egymásra épülő fejlesztések hatására a település 
több célcsoport számára is vonzó szabadidő eltöltési formákat kínál. A tervbe vett 
élményelemek megvalósulása, a Város új képét alakítja ki. A turizmus a 
vendéglátóhelyek számának emelkedését is eredményezi. Az idegenforgalom 
minőségi követelményei a város mindennapjaiban is jelentkező előrelépést hoz az 
elvárások területén. 
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Szállítás, közlekedés 

Jászkisér ágazati kulcsterülete – meglévő legnagyobb vállalkozása révén – a vasúti 
közlekedés kiszolgálása. Ezt követi a mezőgazdasági ágazat, amely ugyancsak 
jelentős szállításigénnyel lép fel. Az országutak, vasútvonalak ma is meghatározó 
tényezők egy vállalkozás telephely-választásában. A fejlesztések által generált 
szállítás mennyiségi növekedése a városközpontot tehermentesítő úthálózati 
fejlesztését követeli meg. Ezzel bekapcsolhatóakká válnak az eddig kevésbé 
frekventált közlekedési adottságú helyszínek, felértékelve az ott meglévő 
területeket. Ezzel párhuzamosan a belváros élhetősége is javul, mint hozadéka e 
fejlesztéseknek. 

A személyszállítás kötöttpályás formáinak jelenléte a munkahelyteremtés egyik 
alapja, hiszen a munkaerő-körzet növekedésével lehet számolni. Jászkisér 
számára meglévő három vasútállomása/vasúti megállóhelye igen kedvező 
lefedettséget biztosít. Fejlesztésre a közúti közösségi közlekedés formái 
javasoltak, a területek lefedettségének javítása céljából. 

A közlekedésen belül a gyalogos, a kerékpáros kapcsolatok kiépítése a legfőbb 
igény, amely nemcsak az összeköttetéseket javítja, hanem a rekreáció egyik 
formájának is tekinthető. 

Információ, kommunikáció 

A jövő egyértelmű fejlesztési tényezői. Nincs még egy olyan terület, amely annyi 
elemre kifejti hatását. Az ágazat fejlettsége a gazdaság, az oktatás, az 
intézményhálózat, a lakókörnyezet számára egyaránt fontos. A fejlődés 
elképzelhetetlen nélküle.  

 

TÁJI JÖVŐKÉP 

A tájképet egykor természetközeli elemek alkották. Fokozatosan jelentek meg a 
művi látványelemek, amelyek mára a települések magja körül átvették a hatalmat. 
Az alföldi táj messzire ellátó sík vidéke művi elemek nélkül mára elképzelhetetlen. 
A természetközeliség a morfológiailag tagolt kistelepülések vidékére szorult vissza.  

A mezőgazdasági művelés besorolása is kérdéses. Mint aktív felület a táj része, 
mint művelt terület emberi alkotás. A mezőgazdasági területeken az ökológiai 
szemléletű gazdálkodás, valamint az extenzívebb művelési módok terjednek el.  

Jászkisér táji jövőképe adottságai által meghatározott. Belterületétől északra 
Natura 2000, valamint ökoháló területek fekszenek, nyugatra és délre átlag feletti 
minőségű termőföldek találhatók. Mindemellett tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területekkel rendelkezik a település belterületétől északra 
egészen a közigazgatási határig elnyúlóan.  

Tájképének változását eredményezte a Hanyi-Tiszasülyi Tározó gátjának 
megjelenése. Ahogy az jelen dokumentáció címlapján is látható, vonalas magaslati 
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elem valósult meg, a rávezető utak lejtésviszonyaival együtt. A gát tájba 
illesztésére ajánlások születtek, amelyek természetes környezetet javasolnak 
előterében. A gát mindemellett kedvező rálátást biztosít a tájra, pozitív képet 
eredményezve. 

Országos közútjainak kivezető szakaszai mellett gazdasági fejlesztéseket tervez, 
amelyek ipari parkká állhatnak össze. A nyomvonalas közlekedési elemekre való 
rászervezés mindenképp dicsérendő, hiszen nem szabdalja fel a területet, egy már 
kialakult struktúrát vesz igénybe. 

A táji megjelenést módosítja a tervezett autópálya megépülése, amely azon túl, 
hogy új vonalas elemet alkot, új nézőpontot is létrehoz, eddig nem érvényesülő 
településképet tár elénk, új megvilágításba helyezi a Várost. A tervezett autópálya 
nyomvonala jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években (a 
belterülettől keletre vezetett nyomvonal a település nyugati peremére tolódott), 
így ma még nem tudható ennek pontos helyzete, azaz táji hatása sem képezhető 
le.  

A tervezett Jászsági öntöző főcsatorna megvalósulása két módon is befolyásolja a 
látvány alakulását. Egyik részről a víztükör és az azt kísérő növényzet jelenléte, 
másik részről az öntözés lehetősége miatt megváltozó növényvilág okán. 

Közigazgatási határai mentén megőrzi beépítésre nem szánt jellegét, noha e 
mellett haladva nem sok ember ismeri meg a települést.  

 

TERMÉSZETI JÖVŐKÉP 

Jászkisér természeti területeinek megőrzése fontos feladat, hiszen értékes 
nemzetközi és országos szintű elemekkel rendelkezik. Natura 2000 területek, 
ökológiai hálózat területei, valamint ex lege védett kunhalom is érinti a települést. 
Nyilvántartott erdőrészletek, vízfelületek találhatók közigazgatási területén. Mikro 
domborzati viszonyai okán vizes élőhelyekkel tagolt. Az árapasztó tározó gátjának 
előterében fákkal, cserjékkel természetszerűen kialakított növénycsoportok 
alakulnak ki. A beépített és beépítetlen területeinek aránya korábbi korok 
egyensúlyát idézi. 

Zöldfelületek 

Jászkisér egykori imázsát központjának ligetes jellege, lakótömbjeinek zöld foltja 
adta. 

A közparkok, fásított közterek funkcionális fejlesztése, növényállományuk 
karbantartása, szükség szerinti fejlesztése, cseréje megtörténik. A zöldfelületek 
mennyiségi fejlesztése a város élhetőségét és arculatfejlesztését egyaránt 
szolgálja. A klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodó növényállomány alkalmazása 
válik egyeduralkodóvá. A zöldfelületek védelme fontos szemponttá lép elő.  
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Az infrastruktúra és a gazdaság fejlesztését szolgáló beruházásokhoz 
kapcsolódóan a kedvezőtlen környezeti hatásokat mérséklő, kompenzáló 
zöldfelületi fejlesztések megvalósulnak, amely egyben a város kedvező 
benyomását is biztosítani tudja. 

Környezetvédelem 

A közlekedési hálózat fejlesztésével mérséklődnek a lakókörnyezetet érő 
terhelések. A kibocsátás a zaj- és levegővédelmi határértékek alá csökken. A 
környezetbarát közlekedési módok elterjedése tovább javítja a környezeti 
állapotot. 

A vízbázisok kiemelt védelmet nyernek. A vízzel való takarékos gazdálkodás elve 
érvényesül. Az árapasztó tározó víztartalékot képez a szárazabb időszakra, 
miközben a csapadék károkozását is megakadályozza. 

A beruházások a környezetvédelem szempontjait figyelembe veszik mind a 
tervezés, mind a megvalósítás, mind az üzemeltetés során. 

Jászkiséren fontos szemponttá lép elő a klímatudatos lépéseket követő elv. A 
helyben megtermelt javak helyben történő felhasználása, feldolgozása, a 
környezetet nem terhelő gazdasági vállalkozások engedélyezése, a természeti 
kincsek tudatos felhasználása, a táj eltartó képességével számoló szemlélet lép 
előtérbe. 

 

ÉPÍTETT KÖRNYEZETI JÖVŐKÉP 

Jászkisér épített környezetét régészeti, műemléki és helyi jelentőségű értékei 
mellett a települést döntően alkotó lakóépületek határozzák meg.  

Az utcaszerkezet, a település-sziluett értéket képvisel, melyek megőrzésére nagy 
hangsúly esik. Jászkisér sajátos jellegét ezekből meríti, köztereinek, 
középületeinek látványa mellett. Fejlesztései ezek köré szerveződnek. 
Hasznosításuk a Város céljai között szerepel. A Városról kialakult kép árnyalását 
segítik, a múlt megismerésének eszközeivé válnak. Turisztikai kínálatok 
szerveződnek a kultúrtörténeti elemekre, gazdaságilag is felértékelve azokat. 

Emellett a Város törekszik a kor kihívásaira válaszoló, modern épületek 
megteremtésére, amelyek egykor értékekké léphetnek elő.  

Az épített környezet fejlesztése a közterületek, közterek megújításával, az 
intézmények arculati erősítésével indul, majd elvárássá lép elő a magáningatlanok 
számára is. Az Önkormányzat jó példával jár elő, mintát teremtve a lakosságnak 
is. 

A belterület területfelhasználási és övezeti besorolása a jellegzetes településrészi 
adottságokból indul ki, az eltérő településrészek arculatát megtartva. 
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A helyi értékleltár a védendő elemeket beazonosítja, kiemelt figyelmet biztosítva 
számukra. 

Közlekedési infrastruktúra 

Jászkisér közlekedéshálózata fejlesztéseken megy keresztül. A legjelentősebb 
változást az M8 autópálya megjelenése fogja eredményezni. Az elérhetőség két 
szintet lép előre, melynek mind a gazdaságra, mind a lakóterületi igényre hatása 
lesz. A település a maga pályáján marad, de eléri a rá szabott határok felső 
értékét. További fontos lépés a Pélyre vezető út közúti kiépítése, a szomszédos 
településsel való kapcsolat helyreállítása. 

A közösségi közlekedés kötöttpályás viszonylatai a vasútfejlesztéssel együttesen 
vonzó közlekedési móddá lépteti elő a vonatközlekedést. Az M8-as kiépülésével a 
közösségi közlekedés közúti formája erősödik meg, az elérési idő csökkenése 
révén.  

A kerékpárút-hálózat, mint környezetbarát közlekedési mód, kiépítésével nemcsak 
a település közintézményeinek elérhetősége válik biztosítottá Jászkisér 
lakóterületei felől, hanem a szomszédos települések elérése is megoldódik. 

Közmű infrastruktúra 

Jászkiséren a víziközmű- és energiaközmű-hálózatra való rákötések arányának 
növekedése várható. A saját vízbázis, a közeli szennyvíztisztító, az elektromos 
távvezeték, a nagy-középnyomású gázvezeték és a termálvíz jelenléte a 
közműellátás feltételeit nagy távon túl is biztosítja.  

A földgáz-ellátás mellett fokozatosan épülnek ki a megújuló energiák 
hasznosítására szolgáló rendszerek (pl. termálvíz). Az önellátás felé tett lépések, 
kombinálva az energiahatékonyság és a passzív energiahasznosítás módszereivel 
a város fenntarthatóságát növelik. 

 

A VÁROS JÖVŐKÉPE A TÉRSÉGI SZEREPÉRE VONATKOZÓAN 

Az általános gyakorlat szerint a lakosságszám meghatározza a települések 
egymáshoz való viszonyát, a tömegvonzás érvényesül a települések esetében is.  

Magyarországon kisvárosnak tekintjük az 5.000-20.000 fő népesség közötti 
településeket, míg középvárosnak a 20.000-100.000 fő népesség közötti 
településeket. /Ezek térbeli rendjét mutatja a táblázat alatti ábra. Az ábrán 
szereplő körök arányosak a lakónépesség számával./ 

Szolnok 72 786 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Cegléd 35 885 fő Pest 
Gyöngyös 30 190 fő Heves 
Jászberény 26 372 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Törökszentmiklós 20 626 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Hatvan 20 366 fő Heves 
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Karcag 20 163 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Abony 14 563 fő Pest 
Nagykáta 12 432 fő Pest 
Albertirsa 12 212 fő Pest 
Tiszafüred 11 260 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Kisújszállás 11 249 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Heves 10 695 fő Heves 
Jászapáti 8 585 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Jászárokszállás 7 810 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Füzesabony 7 637 fő Heves 
Kunhegyes 7 636 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Fegyvernek 6 447 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Újszász 6 153 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Tápiószele 5 911 fő Pest 
Jászfényszaru 5 567 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Lőrinci 5 557 fő Heves 
Jászladány 5 551 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Kunmadaras 5 452 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Jászkisér 5 448 fő Jász-Nagykun-Szolnok 
Tápiószentmárton 5 194 fő Pest 

MAGYARORSZÁG KIS- ÉS KÖZÉPVÁROSAINAK TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: KSH 2015, saját szerkesztés 
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Jászkisér egy 10.000 fő feletti kis- és középvárosok által alkotott ellipszisen belül 
helyezkedik el, hét másik, 5000 fő feletti lakosságú és további 5000 fő alatti 
településekkel együtt. Az ellipszisen belüli települések, vagy közvetlenül 
érintkeznek a határt alkotó városokkal, vagy egy településnyire fekszenek azoktól. 
Ebben a helyzetben tehát jelentős vonzásra egyetlen belső város sem tud szert 
tenni, szerepük a mikrotérségi szervező, középponti szerepre korlátozódik. 

A település helyzetét a megközelíthetőséget biztosító úthálózat is befolyásolja. 
Jászkisérről a legkedvezőbb idő alatt Pély, Tiszasüly és Tiszaroff közelíthető meg. 
Az összes többi egy Jászkisérhez hasonló, vagy nagyobb nagyságrendű 
településhez közelebb fekszik. A szomszédos Jászivány felé az egykor élő közúti 
kapcsolat mára megszűnt. 

Megállapítható, hogy Jászkisér térségi szerepe mikrotérségére terjed ki, amelyen 
Jászladánnyal és Jászapátival osztozik. Gazdasági vállalkozásai, mezőgazdasági 
hagyományai kapcsán munkaerő-piaci körzetében ennél tágabb kapcsolódást is 
kínál. 

Mikrotérségi szerepének megtartásához, erősítéséhez: 

• lakosság számát,  
• közlekedési kapcsolatait, 
• kialakult intézményhálózatát és intézményi épületállományát, 
• városias belső magját, 
• művi értékeit,  
• egyedi jellegét (utcaszerkezet, sziluett stb.)  
meg kell őriznie és tovább kell fejlesztenie. 
 
Jászkisér város egykori szerepét így nyeri vissza; mikrotérségének középpontjává 
válik. A jövőkép ezzel megvalósul. 

 

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE 

Jászkisér Város esetében a kitűzött településfejlesztési elvek az alábbiak: 

• Elérhetőség javítása. Hiányzó hálózati kapcsolatok kiépítése. 
• Gazdasági, lakóterületi, illetve egyéb fejlesztések térbeli rendszerének 

felülvizsgálata. 
• Infrastruktúra – jövőképet is figyelembe vevő – fejlesztése. 
• Ár- és belvízrendezés. 
• Jászkisér központjának megújítása. 
• A település funkcionális és arculati fejlesztése. 
• Városképet meghatározó új épületek minőségi megvalósítása. 
• Intézményi fejlesztések. 
• Barnamezős területfejlesztések támogatása. 
• Mezőgazdasági termőterületek védelme. 
• Vízfelületek, zöldfelületek növelése. 
• Természetvédelmi követelményeket és rekreációs igényeket összehangoló 

hasznosítás. 
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CÉLOK 

Jászkisér Város célrendszere a városra kijelölt elvárásokat és kívánatos 
változásokat tartalmazó célok koherens, egymásra épülő rendszere, amely rögzíti 
a célok egymáshoz való hierarchikus viszonyát és egyéb kapcsolatait, 
összefüggéseit, és amelynek elemei az alapvető, a stratégiai, a tematikus, a 
területi és a horizontális célok. 

A célrendszer hierarchiájának legfelső szintjén kapott helyet a Koncepció 
jövőképének elérésére kitűzött alapvető cél, amely stratégiai célok, tematikus 
célok és részcélok meghatározásával közelít a megvalósíthatóság irányába.  

A következő szinten a stratégia (vagy átfogó) célok találhatók. Ezek általános 
és komplex, hosszú távú célkitűzések, melyek egyértelműen megjelenítik a 
jövőkép felé való kívánatos fejlődést, egyben a közép-, illetve rövid távú célok 
kijelölésének alapjait adják. 

A következő szintet a tematikus célok alkotják. Ezek a stratégiai célokból 
levezetett középtávú célkitűzések, melyek együttes és összehangolt elérése 
biztosítja a stratégiai célok érvényesülését. 

A célrendszer a horizontális célokkal válik teljessé. A horizontális célok a város 
fejlesztésének és tervezésének egészét meghatározó alapvető megfontolások, 
elvárások és kritériumok összessége, melyeket a célrendszer egészének 
meghatározásánál, a megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések 
kialakításánál, ezek végrehajtásánál egyaránt következetesen érvényesíteni kell. 

 

/A Célfát lásd a következő oldalon!/ 
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JÁSZKISÉR

Horizontális cél
‐‐‐‐‐ FENNTARTHATÓ EGYENSÚLY ELÉRÉSÉRE TÖREKVÉS ‐‐‐‐‐

A FÖLD ÉS A VÍZ EREJÉRE ÉPÍTŐ TELEPÜLÉSSÉ
KÍVÁN VÁLNI
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AZ ALAPVETŐ CÉL MEGHATÁROZÁSA 

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. 
 

A megfogalmazás három részből tevődik össze.  

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 

 

A HORIZONTÁLIS FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

Jászkisér Város horizontális célja a fenntartható egyensúly elérésére 
törekvés. 

Az alapvető cél elérése a horizontális célok megvalósításához éppúgy kötődik, mint 
ahogy valamennyi stratégiai, tematikus és területi cél teljesítéséhez. A horizontális 
célok érvényesítése jelenti a megvalósíthatóság zálogát, a fejlesztések 
elindításának feltételét. 

A horizontális cél önmaga is két elemből áll. 

H1. Fenntartható, azaz erőforrásaival tudatosan gazdálkodó: 

A fenntarthatósági elv önmagában horizontálisnak tekinthető. Részletes 
bemutatása ezért szükségszerű. 
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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. 

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. 
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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 TELEPÜLÉS STRATÉGIAI (ÁTFOGÓ) FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

Jászkisér alapvető céljának elérését az alábbi stratégiai célok teljesítésével 
kívánja elérni: 

1. Gazdaság stabilizálása. 
2. Életminőség javítása. 
3. Épített környezet fejlesztése. 
4. Klímatudatos lépések megtétele. 
(A stratégiai célok háttérszínezése a Célfánál alkalmazott színeket követi.) 

 

RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA 

A Koncepció jövőképének elérésére kitűzött alapvető cél, stratégiai célok és 
részcélok meghatározásával iterál a megvalósíthatóság irányába. A részcélok 
bemutatásánál tematikus, illetve területi elvet követünk.  
 

1. Hálózati szerepkör erősítése 

1.1. Mezőgazdaság és ipar egyensúlyának megteremtése 

1.1.1. Termőhelyi adottságokra építő mezőgazdaság erősítése 
1.1.2. Állattenyésztés, halgazdálkodás támogatása 
1.1.3. Helyi őstermelői piac fejlesztése, helyi terményekre szakosodott 

élelmiszeripar erősítése 
1.1.4. Iparterületek fejlesztése és rekonstrukciója 
 

1.2. Helyi gazdaság erősítése 

1.2.1. Kínálati oldal megteremtése 
1.2.2. Helyi adottságokra települő turisztikai kínálat megteremtése. 
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1.2.3. Mikro- és kisvállalkozások, kisiparosok megtelepedésének támogatása 
1.2.4. Rövid ellátási lánc preferálása, helyi szolgáltatások fejlesztése 
 

1.3. Foglalkoztatás bővítése 

1.3.1. Munkahelyteremtés támogatása 
1.3.2. Helyben lakók helyben foglalkoztatásának preferálása 
1.3.3. Minden képzettségű szint számára munkaalkalom megteremtése 
1.3.4. Közfoglalkoztatás bevétel-orientált tervezése 
 

1.4. Képzés piaci igényekhez igazítása 

1.4.1. Színvonalas nevelői, oktatói gárda alkalmazása 
1.4.2. Vállalkozásokkal egyeztetett képzési programok kialakítása 
1.4.3. Felnőttképzés erősítése, felzárkóztatást segítő tanfolyamok szervezése 
1.4.4. Képzett rétegek helyben maradásának támogatása 
 

2. Életminőség javítása 

2.1. Demográfiai egyensúly megteremtése 

2.1.1. Népességszám stabilizálása 
2.1.2. Családbarát város kialakítása 
2.1.3. Idősek ellátásának fejlesztése 
2.1.4. Közösségteremtés ösztönzése 
 
2.2. A lakosság egészségügyi állapotának javítása 

2.2.1. Megelőzésre összpontosító ellátórendszer kiépítése 
2.2.2. Aktív és minőségi időskor megalapozása 
2.2.3. Sportolási lehetőségek bővítése 
2.2.4. Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése 
 

2.3. Arculatfejlesztés 

2.3.1. Hagyományos arculati elemek megőrzése 
2.3.2. Városrekonstrukció erősítése 
2.3.3. Vízi elemek (élővízfolyások, tavak) hangsúlyos kezelése 
2.3.4. Értékes táji elemek megőrzése 
 

2.4. Társadalmi befogadás, szociális biztonság erősítése 

2.4.1. Következetes elvárások érvényesítése 
2.4.2. Közmunkaprogram bővítése 
2.4.3. Szociális ellátás fejlesztése 
2.4.4. Közbiztonság erősítése, közszolgáltatások elérhetőségének javítása 
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3. Épített környezet fejlesztése 

3.1. Városrészek kiegyensúlyozott fejlesztése 

3.1.1. Városrészközpont rekonstrukciója 
3.1.2. Közterületek arculati erősítése 
3.1.3. Külterületi beépített helyek fenntartó fejlesztése 
3.1.4. Szegregátumok szociális rehabilitációja 
 

3.2. Intézményi infrastruktúra fejlesztése partnerek bevonásával 

3.2.1. Oktatási, kulturális infrastruktúra fejlesztése  
3.2.2. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
3.2.3. Szociális, sport és szabadidős infrastruktúra fejlesztése 
3.2.4. Városüzemeltetés (pl. temető) fejlesztése 
 
3.3. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

3.3.1. Tervezett gyorsforgalmi út település érdekét szolgáló nyomvonalának 
képviselése 

3.3.2. Úthálózati, csomóponti fejlesztések  
3.3.3. Kerékpárutak, gyalogjárdák építése 
3.3.4. Parkoló felületek kialakítása 
 

3.4. Közmű infrastruktúra fejlesztése 

3.4.1. Vízbázis védelme 
3.4.2. Felszíni víz, belvíz városi szintű rendezése 
3.4.3. Szennyvíztisztító-telep fejlesztése 
3.4.4. Megújuló energia-használat növelése 
 

4. Klímatudatos lépések megtétele 

4.1. Kompakt város megteremtése 

4.1.1. Szétterülés mérséklése 
4.1.2. Településszerkezeti rendszer felülvizsgálata 
4.1.3. Környezetbarát közlekedési módok támogatása 
4.1.4. Átmenő forgalom tehermentesítő útra helyezése 
 

4.2. Zöldfelületek fejlesztése 

4.2.1. Mozaikos tájszerkezet megtartása, véderdősávok növelése 
4.2.2. Zöldfelületi rendszer minőségi javítása, fejlesztése 
4.2.3. Intézménykertek fásítási arányának emelése 
4.2.4. Közterületek fásítása és növényállományának megújítása 
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4.3. Energiatudatos változtatások 

4.3.1. Energiahatékonyság, energiatudatosság növelése 
4.3.2. Hulladékhasznosítás arányának növelése 
4.3.3. Megújuló energia-használat elterjesztése 
4.3.4. Környezetbarát közlekedési módok támogatása 
 

4.4. Környezetterhelés csökkentése 

4.4.1. Katasztrófavédelmi, árvízvédelmi biztonság növelése 
4.4.2. Levegő-, zaj-, rezgés- talaj- és talajvízterhelés csökkentése 
4.4.3. Vízfolyások ökológiai állapotának javítása 
4.4.4. Környezettudatos elvek érvényesítése 
 

A JÖVŐKÉP, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK, AZ ÁTFOGÓ CÉL ÉS A RÉSZCÉLOK 

KAPCSOLATA 

A célok közötti kapcsolatokat a Célfa-ábra szemlélteti. A tematikus célok felől 
induló és a stratégiai célok felé mutató nyilak jelölik a kapcsolódási irányokat.  

A horizontális cél minden elemre való hatását a tematikus részcélok jelölőszíneinek 
együttes megjelenítése szemlélteti. 

 

A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

A célhierarchiában szereplő tematikus célokkal egy szinten helyezkednek el a 
területi célok, melyek a stratégiai célok megvalósítását szolgáló, városrészekre 
lebontott célok. Az érintett városrész fejlesztésén keresztül közvetve befolyásolják 
a város rendszerének egészét. 

/Szögletes zárójelben az érintett tematikus részcélok száma szerepel./ 

Az egész több mint részeinek összege /A „komplex rendszer” fogalma./ 

ÉSZAKI VÁROSRÉSZ 

• Történelmi Városmag megújítása 
[1.1.3., 1.2.2., 1.2.3., 1.4.3., 1.4.4., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.2., 2.2.4., 
2.3.1., 2.3.2., 2.4.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 
3.4.2., 3.4.4., 4.2.2., 4.2.4., 4.4.4.] 

• Tehermentesítő utak kiépítése 
[2.1.2., 2.2.1., 2.3.2., 3.1.2., 3.3.2., 4.1.4.] 

• Kerékpárutak kiépítése 
[1.2.2., 1.4.4., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.2., 3.2.3., 3.3.3., 4.1.3., 
4.3.4., 4.4.2., 4.4.4.] 

• Szociális város rehabilitáció 
[2.1.1., 2.1.4., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.4., 3.1.2., 4.2.4., 4.4.4.] 
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DÉLKELETI VÁROSRÉSZ 

• Történelmi Városmag megújítása 
[1.1.3., 1.2.2., 1.2.3., 1.4.3., 1.4.4., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.2., 2.2.4., 
2.3.1., 2.3.2., 2.4.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 
3.4.2., 3.4.4., 4.2.2., 4.2.4., 4.4.4.] 

• Kerékpárutak kiépítése 
[1.2.2., 1.4.4., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.2., 3.2.3., 3.3.3., 4.1.3., 
4.3.4., 4.4.2., 4.4.4.] 

• Szociális város rehabilitáció 
[2.1.1., 2.1.4., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.4., 3.1.2., 4.2.4., 4.4.4.] 

 

DÉLNYUGATI VÁROSRÉSZ 

• Történelmi Városmag megújítása 
[1.1.3., 1.2.2., 1.2.3., 1.4.3., 1.4.4., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.2., 2.2.4., 
2.3.1., 2.3.2., 2.4.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 
3.4.2., 3.4.4., 4.2.2., 4.2.4., 4.4.4.] 

• Kerékpárutak kiépítése 
[1.2.2., 1.4.4., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.2., 3.2.3., 3.3.3., 4.1.3., 
4.3.4., 4.4.2., 4.4.4.] 

• Szociális város rehabilitáció 
[2.1.1., 2.1.4., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.4., 3.1.2., 4.2.4., 4.4.4.] 

• Sportcsarnok létesítése 
[1.2.2., 1.4.4., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.2.3., 4.3.1.] 

• Vasútállomás fejlesztése 
[1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 4.1.3., 4.3.4., 4.4.4.] 

• Közpark kialakítása 
[1.2.2., 1.4.4., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.2., 4.2.2., 4.2.4., 
4.4.2., 4.4.4.] 

 

KÜLTERÜLET 

• Gazdasági fejlesztés 
o Iparterület fejlesztés 
[1.1.4., 1.2.3., 1.3.1., 1.4.2., 1.4.3., 3.1.3., 3.4.3., 3.4.4.] 
o Mezőgazdasági üzemi fejlesztés 
[1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.3., 1.2.4., 1.3.1., 1.4.2., 1.4.3., 3.1.3., 3.3.3., 
3.4.4.] 

• M8-as autópálya nyomvonalának biztosítása 
[3.3.1., 4.1.4.] 
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VÁROSRÉSZEK BEAZONOSÍTÁSA 

 

FEJLESZTÉSEK TERÜLETI ELOSZLÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati elképzelések a 2015-2020-as programozási időszakra. 
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KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA 

A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
párhuzamosan, egymásra épülve készül, ezért e fejezet Stratégiára vonatkozó 
részének kidolgozása nem releváns.  

Adatok meghatározása tehát csak a településrendezési eszközök készítéséhez 
szükséges. Az Étv. 2.§ 29. pontja az alábbi fogalom meghatározást adja: 

„Településszerkezeti terv: a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok 
megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a 
műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv.” 

 

TÁRSADALMI ADATOK 

• Népességprognózis – a lakóterületi kínálat mennyiségének biztosításához 
• Korosztályos adatok – az intézményi szükséglet megállapításához 
• Életminőség, jövedelmi viszonyok – parkolási szükséglet tervezéséhez 
• Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok – rehabilitációt igénylő területek 

beazonosításához 

 

GAZDASÁGI ADATOK 

• Gazdasági ágazatok megoszlása – iparterületek / mezőgazdasági területek 
arányának eldöntéséhez 

• Turizmus adatai – szálláshely és vendéglátás helyigényének biztosításához 
• Településüzemeltetés gyengeségei – telephelybővítés, temetőbővítés 

szükségességéhez 

 

KÖRNYEZETI ADATOK 

• Védett természeti területek elhelyezkedése – fejlesztési korlátozások 
ismeretéhez 

• Tájhasználat, tájhasználati konfliktusok – területfelhasználás tervezéséhez 
• Zöldfelületi rendszer – közterületi zöldterületek felülvizsgálatához 
• Területhasználat – területfelhasználás felülvizsgálatához 
• Telekstruktúra – övezeti rendszer kijelöléséhez 
• Önkormányzati vagyonkataszter – közterületi rendszer áttekintéséhez 
• Művi értékek – védettségek és védőterületeik feltűntetéséhez, figyelembe 

vételéhez 
• Közlekedési infrastruktúra – közlekedési hálózat áttekintéséhez, közlekedési 

módok igénybevételének biztosításához 
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• Közmű infrastruktúra – területigényes létesítmények kijelöléséhez, 
nyomvonalas infrastruktúra elemek közterületi elhelyezéséhez 

• Környezetvédelmi terhelési adatok – elhelyezhető funkciók 
meghatározásához,  

• Katasztrófavédelmi adatok – beépíthetőség eldöntéséhez, védelmi 
intézkedések területi rögzítéséhez 

• Ásványi nyersanyaglelőhelyek – területfelhasználási korlátozás 
megismeréséhez 

A felsorolt adatok a Településrendezési Eszközök készítőinek rendelkezésére áll, 
hiszen személyében a Településfejlesztési koncepció készítőjével azonos. 

 

A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN JAVASLAT A MŰSZAKI 

INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA 

IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOKRA 

Jászkisér Város igazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és 
Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata a Koncepció jóváhagyását követően 
kezdődik el. A terv követi a Koncepcióban rögzített alapelveket, egymásra 
épülésük tehát biztosított.  

A Településrendezési Eszközök a hatályos tervben rögzítettekhez képest az alábbi 
elemek tekintetében felülvizsgálatra kerülnek: 

• Közlekedés-hálózat 
• Területfelhasználás 
• Övezeti rendszer 
• Fejlesztési területek 
• Helyi Építési Szabályzat 
 

MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TÉRBELI RENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA 

Közlekedési infrastruktúra 

• M8-as tervezett autópálya nyomvonala, szabályozási megoldása 
• Északi útkapcsolat jelölése 
• Tehermentesítő úthálózat jelölése 
• Közlekedési csomópontok megoldása 
• Kötöttpályás közlekedés jelölése (pályaudvar, P+R) 
• Kerékpárutak kijelölése (regionális, lokális) 
• Gyalogos tengelyek (P+R, sétálóutcák) 
 

Közmű infrastruktúra 

• Ivóvízbázis védőterületének jelölése 
• Szennyvízelvezetés jelölése 
• Csapadékvíz elvezetés jelölése 
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• Ár- és belvízrendezés jelölése 
• Gázellátás jelölése 
• Villamos energia ellátás jelölése 
• Elektronikus hírközlés jelölése 
• Megújuló energiaforrások jelölése 
 

JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOK 

• Közlekedés: 
o M8 nyomvonal módosítása 
o Szerkezeti jelentőségű úthálózat korrigálása 
o Kerékpárutak kijelölése 
o Parkolók jelölése 

• Funkciók feltűntetése 
• Városközponti lakóterületek kisvárosias besorolása. 
• Lakóterületi fejlesztés visszavonása 
• Gazdasági fejlesztés térbeli átrendezése 
• Zöldterületek bővítése 
• Erdőterületek üzemtervi besorolásnak való megfeleltetése 
• Meglévő elemek feltűntetése (pl. tározó) 
• Adatszolgáltatásként kapott elemek feltűntetése 
• Biológiai aktivitásérték szinten tartásához szükséges módosítások 
 

AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG 

VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE 

Jászkisér Város jelentős számú örökségi elemmel rendelkezik: műemlék, 
műemléki környezet, régészeti lelőhely, helyi védett művi érték és helyi értékként 
beazonosított művi elemek egyaránt található a területén. /Az értékek részletes 
felsorolása az Örökségvédelmi Hatástanulmányban található./ A Város számára az 
örökségvédelem fontos terület. Értéket képviselő elemei adnak egyediséget 
számára, ezzel válik össze nem téveszthetővé a környezetében lévő 
településekkel. Az értékek közül kiemelkednek az épületek, melyek fennmaradása 
hasznosításukkal, karbantartásukkal biztosítható. Az örökségi értékek különleges 
felújítási igényekkel lépnek föl. Tervezésüket ebben jártas szakemberekre kell 
bízni.  

A város „zászlóshajó”-projektekkel kívánja a megújulási folyamatot elindítani. 
Több meghatározó épület arculati erősítése, felújítása a környezet felértékelését 
is előmozdíthatja. Az egymás közvetlen környezetében található épületek 
megújítása, illetve a kellő távolságra elszórt épületek rehabilitációja egyaránt a 
város egészének érdekét jelenti. Mindkét esetben ugyanis nem pontszerűen, 
hanem felületszerűen terjed tovább az elindított folyamat, ami egyszerre nagy 
területen érezteti hatását. További eszköz a közterületek minőségi átépítése, ezzel 
ösztönözve a közterülettel határos épületek megújulását. A tervezett projektek a 
felértékelődés és a vonzás kettőssége által kívánnak hatást gyakorolni a 
szomszédos épületállományra. 
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A felújítások tervezésénél a klímatudatosság elveit kell alkalmazni. Mind az 
energiahatékonyság, mind a megújuló energiaforrások felhasználása, mind a 
szélsőséges időjárási viszonyokat ellensúlyozó kialakítás – részben a viharok elleni 
védelem, részben a nyári napvédelem, részben a hirtelen lezúduló csapadék 
helyben tartása – szerepet kaphat az épületek tervezésénél, kivitelezésénél. 

A felújítások megvalósítását követően az állagromlások elkerülése válik elsőrendű 
feladattá. A környezetszennyezés mérséklése – részben az alkalmazott 
tüzelőanyag megválasztásával, részben a közlekedési terhelések csökkentésével, 
mint például a forgalomcsillapítás, vagy a tehermentesítő utak kiépítése – az 
épületek jó karban maradásának egyik záloga. 

A tervezett jövőkép egyik pillére éppen a rendelkezésre álló (köz)épület állomány 
jelenléte, amely a hátterét jelenti a betölteni kívánt szerepnek. Ezen épületek 
használata, felújítása üzenetet hordoz a magántulajdonosoknak is: érdemes 
áldozni az épületek karbantartására, fejlesztésére, hiszen egy megújuló, élettel 
teli város elemeivé válnak. 
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HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK 
NYOMONKÖVETÉSE 

Jelen Koncepció kidolgozásával párhuzamosan készül Jászkisér Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája. Ebből következően jelen fejezet kidolgozása nem 
releváns. Az áttekintés elősegítésére mégis szerepelnek, igaz csak felsorolás-
szerűen, a címben jelzett elemek. 

 

A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 

ESZKÖZRENDSZER 

• Településrendezési eszközök felülvizsgálata/módosítása. 
• Településrendezési szerződés. 
• Városmarketing tevékenység. 
• Helyi adópolitika. 
 
INTÉZMÉNYRENDSZER 

• Polgármesteri Hivatal meglévő szervezeti egységei, illetve 
• Önálló Projekt Szervezet. 
 

JAVASLAT A KONCEPCIÓ ÉS A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE ÉS A FELÜLVIZSGÁLAT 

RENDJÉRE  

A Koncepció stratégiai céljainak teljesülését a részcélokon keresztül, az azokat 
nevesítő integrált fejlesztések révén ismerhetjük meg. Ellenőrzésükre tehát a 
részcélok teljesültségét kell megvizsgálni. 

A Koncepció felülvizsgálatának rendjénél az Eljr. 3.§ (1) bekezdése az irányadó: 

”Koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket kell készíteni, ha 
a) jogszabály előírja, vagy 
b) a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a település 
társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett 
változások, vagy új településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja.” 

Az Önkormányzat fenti jogszabályi helyet kíván követni a Koncepció felülvizsgálata 
esetén. 
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