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1-2. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 
térségi kapcsolatok 

Jászkisér az Észak-Alföldi Régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Jászberényi 
kistérségben található. A település a Jászapáti járás tagja, jogállása szerint város. A kistérség 
központjától, Jászberénytől keletre, a megye határa mentén fekszik. A település területe 130 
km2. A következő települések határolják: Jászivány, Pély, Tiszasüly, Jászladány, 
Jászalsószentgyörgy, Jásztelek, Jászapáti. 
Országosan kiemelt térségek közül a Tisza-térség tagja. A „Megvalósítási terv a Tisza-völgyi 
árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a 
kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési program" 
tender keretében készült „Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és 
környezetgazdálkodási programja” által lefedett települések közé tartozik Jászkisér, melynek 
területét érinti a Hanyi-Tiszasülyi árvíztározó. 
A térségi kapcsolatok esetében meghatározó szempont a településre, illetve a településről 
ingázók száma. Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 
(TeIR) „Településhálózat” alkalmazásának adatai szerint Jászkisérre a legtöbben (100 és 
1000 fő között) Jászapátiról ingáznak. Jászkisérről a legtöbben (100 és 1000 fő között) 
Jászapátiba és Jászberénybe ingáznak.  
Jászkisér közúton észak felől a 31 sz. [Budapest-Jászberény-Dormánd] másodrendű főúton, 
majd a 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő úton, dél felől 32 sz. [Hatvan-Szolnok] 
másodrendű főúton, majd a 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő úton, délkelet felől pedig 
a 3225 j. [Szolnok-Jászkisér] összekötő úton haladva közelíthető meg. 
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Forrás: 
http://gis.teir.hu/arcgis/services/TeIR_GIS/teirgis_kozigazgatas/MapServer/WMSServer 
http://gis.teir.hu/arcgis/services/TeIR_GIS/teirgis_kozlekedes/MapServer/WMSServer 
https://www.teir.hu/telephalo2012/telephalo.html?ApplicationDefinition=./ApplicationDefini
tion.xml 
 
Összegzés: Jászkisér Jász-Nagykun-Szolnok megye északi részén található 
kisváros. Tiszához való közelsége fontos adottsága, az országosan kiemelt Tisza-
térség tagja. A járásközpont Jászapátival és a kistérségi központ Jászberénnyel áll 
jelentősebb kapcsolatban. 
 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési 
koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata 

 
Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY 
határozatával elfogadta a Nemzeti 
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 
területfejlesztési Koncepcióról szóló 
határozatot. A Koncepció jövőképet, 
fejlesztéspolitikai célokat és elveket 
határoz meg, valamint kijelöli a 2014-
2020-as fejlesztési időszak nemzeti és 
szakpolitikai súlypontjait.  
A térszerkezeti jövőkép fejezetben 
szereplő 34. ábra (Funkcionális térségek) 
szerint Jászkisér a jó mezőgazdasági 
adottságú területek közé tartozik.  
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A koncepció 40. ábrája (Vidéki térségek) szerint Jászkisér a vidékies térségek (120 fő/km2–
nél alacsonyabb népsűrűségű területek) közé tartozik. A 41. ábra (Harmonikus vidéki 
területhasználat) alapján a település a mezőgazdasági területek közé tartozik.  
„A koncepció szerint a vidékpolitika funkciója a vidéki térségek fenntartható fejlődésének 
biztosítása, melynek elemei: 
- A táj, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, az 
ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése, a környezetminőség javítása. 
- Egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás és –ellátás. 
- Megélhetés, kedvező életfeltételek és életminőség biztosítása a vidéki népesség számára.” 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 
A fejlesztési program hat prioritást fogalmaz meg, melyek alá csoportosíthatóak a fejlesztési 
elképzelések. Az alábbiakban azokat a prioritásokat soroljuk fel, melyek érintik Jászkisér 
várost. 
 
1. Prioritás: Gazdaságfejlesztés 
1.1. Intézkedés: Üzleti környezet fejlesztése   
- III. Jászság gazdaságfejlesztésének diverzifikációja - Iparterület infrastruktúrájának 
fejlesztése  
1.4. Intézkedés: A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai fejlesztések  
- III. 3. Jászapáti Járás Fejlesztési Részprogramja – Turizmusfejlesztés  
 
2. Prioritás: Közlekedésfejlesztés 
2.2. Intézkedés: Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése  
- Munkaerő-mozgást segítő közútfejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok megyében  
2.3. Intézkedés: Fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése  
- III. 4. Jászapáti Járás Fejlesztési Részprogramja – Települési közlekedés-fejlesztés  
 
5. prioritás: Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom 
5.4. Intézkedés: Szociális ellátórendszer fejlesztése  
- III. 1. Jászapáti Járás Fejlesztési Részprogramja – Gyermekintézmények fejlesztése  
- III. 8. Jászapáti Járás Fejlesztési Részprogramja – Egyéb közszolgáltatás fejlesztése  
 
6. prioritás: Településfejlesztési programok  
6.1. Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok  
- III. 2. Jászapáti Járás Fejlesztési Részprogramja – Városi fókuszú településfejlesztés  
- III. 9. Jászapáti Járás Fejlesztési Részprogramja – Szociális város rehabilitáció  
  
A dokumentum szerint 41 mellékút, illetve útszakasz felújítása lett célul kitűzve a megyében 
– 451,6 km hosszan. Ezek közül a 3225 j. [Szolnok-Jászkisér] összekötő út - 41,8 km 
hosszan – érinti Jászkisér területét.  
Ezen felül a II. 4.1. - uniós támogatással megvalósuló programok – fejezet szerint a 3227 j. 
[Újszász-Jászapáti] összekötő út felújítása is várható Jászkisér és Jászapáti között, 7,8 km 
hosszú szakaszon. 
 
Összegzés: Áttekintettük a területfejlesztési dokumentumokat, amelyekben 
lefektetett célkitűzések Jászkisér Város számára igazodási pontot jelentenek. Az 
Országos Fejlesztési és Településfejlesztési Koncepció Jászkisért mint vidékies 
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térséget említi, a település fejlesztése a vidék megőrzésén, a mezőgazdaságon 
alapul. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Programja ezzel szemben a 
gazdaságfejlesztésre és a városi fókuszú településfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. 
 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

Országos Területrendezési Terv – 2. számú melléklet – Az ország szerkezeti 
terve 

 
 
A mellékletben szereplő 
ábrákon piros színnel 
kiemelve jelenítettük meg 
Jászkisér közigazgatási 
területét. 

 

2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 

 
31/B. §  
a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatokat az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11. melléklete, 9. § (7) 
bekezdése, valamint 10. §-a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni 
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási 
kategóriákon belül az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének 
előírásait kell alkalmazni 
… 
10. § (1) Az 1/5–1/7. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok 
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések közigazgatási területét érintve, az országos szerkezeti terv 
figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és 
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 
(2) Az 1/1–1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok 
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település 
közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét – érintve, az országos szerkezeti 
terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és 
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 
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(3) Az 1/8–10. számú mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok 
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település 
közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét – érintve, az országos szerkezeti 
terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és 
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 
(4) Az 1/11. melléklet 1. pontjában szereplő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározókat az ott felsorolt települések 
közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt települések közigazgatási területét vagy 
annak 25 km-es körzetét – érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az 
engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt 
szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 
 
Az alábbi országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok érintik a települést: 
- Gyorsforgalmi út: M8 (Ausztria) – Szentgotthárd térsége – Veszprém – Enying térsége 
 – Sárbogárd térsége – Dunaújváros – Kecskemét térsége – Szolnok – Füzesabony 
 térsége (M3) (tervezett) 
- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya: Vámosgyörk – Újszász 
- 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme: Sajószöged – Szolnok, Detk - Szolnok 
- Termékvezeték: Szajol – Tiszasüly – Füzesabony - Tiszaújváros 
- Országos jelentőségű csatorna: Tiszasülyi-(28.)-csatorna, Millér-csatorna, Jászsági 
 főcsatorna Zagyvai ága (tervezett) 
- Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
 szükségtározó: Hanyi-Tiszasülyi 
 
Az alábbiakban, valamint a megyei területrendezési tervnek való megfeleltetés során a 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet - 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 – által meghatározott 
államigazgatási szervektől kapott adatszolgáltatás alapján pontosítottuk az övezeti 
lehatárolásokat. 
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Országos Területrendezési Terv – 3/1. számú melléklet 
– Országos ökológiai hálózat övezete 
 
A települést az övezet az adatszolgáltatással pontosított 
övezeti lehatárolás szerint érinti.  
 
Az övezetek lehatárolásának pontosítását a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóságtól (továbbiakban: HNPI) 2014. 
május 16. napon, elektronikus úton küldött adatszolgáltatás 
szerint végeztük, melyet az 1.12.3.3. - ökológiai hálózat - 
fejezetben mutatunk be. 
 

2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 

 
13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan 
kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, 
illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával lehet. 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi 
és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai 
folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 

 

 

Országos Területrendezési Terv – 3/2. számú melléklet 
– Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
A települést az övezet az OTrT 3/2. számú mellékletének 
lehatárolása szerint érinti.  
 
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges 
adatokat a FÖMI szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra kötelezett 
szerv (FÖMI) a 2014.05.21. napi levelében (Üi. sz.: 
FÖMI/3681-2/2014) tájékoztat arról, hogy jelenleg a 
szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tud eleget tenni. 
 

2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 

 
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. 
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(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 
 

 

Országos Területrendezési Terv – 3/3. számú melléklet 
– Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
A települést az övezet az OTrT 3/3. számú mellékletének 
lehatárolása szerint érinti.  
 
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges 
adatokat a FÖMI szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra kötelezett 
szerv (FÖMI) a 2014.05.21. napi levelében (Üi. sz.: 
FÖMI/3681-2/2014) tájékoztat arról, hogy jelenleg a 
szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tud eleget tenni. 
 

2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 

 
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi 
adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell 
venni. 
 

 

 
 

Országos Területrendezési Terv – 3/4. számú melléklet 
– Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 
A települést az övezet az adatszolgáltatással pontosított 
övezeti lehatárolás szerint érinti.  
 
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges 
adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
szolgáltatja.  
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Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami 
alapadatok. 
 

2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 

 
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 
 

 

Országos Területrendezési Terv – 3/5. számú melléklet 
– Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 
A települést az övezet az OTrT 3/5. számú mellékletének 
lehatárolása szerint érinti.  
 
Az övezetek lehatárolásának pontosítását a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóságtól (továbbiakban: HNPI) 2015. 
február 12. napon, elektronikus úton küldött adatszolgáltatás 
szerint végeztük. 
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2003. évi XXVI. törvény 

az Országos Területrendezési Tervről 
 
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és 
megyei területrendezési terv és annak alapján a 
településszerkezeti terv pontosítja. 
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása 
által érintett területre a kiemelt térség és a megye 
területrendezési tervének megalapozó munkarésze 
keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, 
valamint a település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében 
meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti 
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása 
által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési 
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az 
építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba 
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja 
elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat 
meg. 



JÁSZKISÉR VÁROS TK, ITS ÉS TRE KIDOLGOZÁSA 2016. MÁRCIUS 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  TSZ.: 4317/2014, 4340/2015, 4341/2015 
 

 
VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. 15 
1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TEL.: (+36-1) 413-0958 • FAX: 413-0959 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet folytatni. 
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység 
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
elhelyezni. 
 

 

 

 
 

Országos Területrendezési Terv – 3/6. számú melléklet 
– Világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezete 
 
A települést az övezet az OTrT 3/6. számú mellékletének 
lehatárolása szerint nem érinti.  
 
 

 

 
 

Országos Területrendezési Terv – 3/7. számú melléklet 
– Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
 
A település az övezet az OTrT 3/7. számú mellékletének 
lehatárolása és a NEKI adatszolgáltatása (Ikt. sz.: KÖTI-
NEKI-0073-004/2014.) szerint nem érinti.  
 
 

 

 

Országos Területrendezési Terv – 3/8. számú melléklet 
– Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete 
 
A települést a nagyvízi meder övezete az OTrT 3/8. számú 
mellékletének lehatárolása szerint nem érinti. (Az 
adatszolgáltatás a nagyvízi meder övezetéről nem tesz 
említést.) 
 
A települést a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területének övezete az adatszolgáltatással pontosított övezeti 
lehatárolás szerint érinti.  
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Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges 
adatokat a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
szolgáltatja. Az igazgatóság 2014. június 6. napi 
adatszolgáltatása (Hivatkozási szám: 02066-1687/2014) 
szerint a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének 
övezete (Hanyi-Tiszasülyi Árvízszint-csökkentő Tározó) a 
tervezési területet érinti. 
Az alábbi ábra képezi az adatszolgáltatás tárgyát: 

 
 

2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 

 
16. § A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területének övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
 

 

 
 

Országos Területrendezési Terv – 3/9. számú melléklet 
– Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 
 
A települést az övezet az OTrT 3/9. számú mellékletének 
lehatárolása szerint nem érinti.  

 
 
 

 
 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területrendezési Terv – 1. sz. melléklet 
– Térségi Szerkezeti Terv 
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2003. évi XXVI. törvény 

az Országos Területrendezési Tervről 
 
31/B. § b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási 
kategóriákon belül az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének 
előírásait kell alkalmazni 
 
6. § (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, 
erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy 
természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség 
vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 
szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük. 
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A települést az alábbi megyei területfelhasználási kategóriák érintik: 
- Városias települési térség 
- Hagyományosan vidéki települési térség 
- Mezőgazdasági térség 
- Vegyes területfelhasználású térség 
- Erdőgazdálkodási térség 
- Vízgazdálkodási térség 
 
A települést az alábbi infrastruktúra hálózatok érintik: 
- gyorsforgalmi út (OTrT eltérő nyomvonallal jelöli): M8 
- térségi mellékút (OTrT nem jelöli, nem tartozik a hatálya alá): Jászkisér –  Besenyeszög 
– Szolnok, Jászkisér – Jásztelek, Újszász – Jászapáti, Jászkisér  - (Pély – Kisköre) 
- vasúti mellékvonal (OTrT jelöli): (Vámosgyörk)-Jászárokszállás-Jászapáti- Újszász 
- térségi kerékpár-hálózat eleme (OTrT nem jelöli, nem tartozik a hatálya alá): 
 Jászfényszaru-Jászberény-Jásztelek-Jászkisér, (Boconád)-Jászszentandrás-
 Jászapáti-Jászkisér-3224. sz. út 
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme (OTrT nem jelöli): (Sajószöged)-
 Szolnok 
- 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme (OTrT jelöli): (Sajószöged)-Szolnok, 
 (Detk)-Szolnok 
- nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték (OTrT nem jelöli): (Ukrajna)-oh-
Vásárosnamény-Tiszaújváros-Füzesabony-Szolnok-Százhalombatta) 
- Térségi szénhidrogén szállítóvezeték (OTrT nem jelöli, nem tartozik a hatálya alá): 
Jászdózsa - Jászkisér 
- Országos jelentőségű öntözőcsatorna (OTrT jelöli): Jászsági-főcsatorna tervezett 
 meghosszabbítása 
- Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemében megvalósuló árvízi tározó (OTrT 
pontszerűen jelöli): Hanyi-Tiszasülyi 
 
Alaptérképi elemek: 
- Egyéb mellékúthálózati elem 
 
7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. 
 
A településen találhatók nyilvántartott erdőterületek. 
Az erdőterületek lehatárolásának pontosítását a NÉBIH erdőterületeket nyilvántartó 
térinformatikai állományának adatai alapján végeztük.  
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Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok. 
 
A vízgazdálkodás létesítményei közül az alábbiak érintik a tervezési területet: 
- Országos jelentőségű öntözőcsatorna 
- A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemében megvalósuló árvízi tározó 
 
A megyei területrendezési terv térségi övezetei esetében az érintettséget csak azoknál az 
övezeteknél vizsgáltuk, melyek a jelenleg hatályos OTrT 31/B. § szerint érvényesek. 
 

2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 

 
12/A. § (4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és 
megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek 
területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat. 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területrendezési 
Terv – 3.1. sz. melléklet – Országos ökológiai hálózat 
térségi övezetei 
 
A települést az övezet az adatszolgáltatással pontosított 
övezeti lehatárolás szerint érinti.  
 
Az övezetek lehatárolásának pontosítását a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóságtól (továbbiakban: HNPI) 2015. 
február 12. napon, elektronikus úton küldött adatszolgáltatás 
szerint végeztük. 
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Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami 
alapadatok. 

 
2003. évi XXVI. törvény 

az Országos Területrendezési Tervről 
 
Magterület övezete 
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az 
ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes 
fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési 
hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni 
kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhetők el. 
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(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem 
létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem 
bővíthető. 
 
Ökológiai folyosó övezete 
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a 
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes 
fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési 
hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni 
kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az 
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető 
el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem 
létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem 
bővíthető. 
 
Pufferterület övezete 
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre 
szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a 
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti 
értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem 
veszélyezteti. 
 

 
 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területrendezési 
Terv – 3.2. sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 
 
A települést az övezet a JNSZMTrT 3.2. számú mellékletének 
lehatárolása szerint érinti.  
 
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges 
adatokat a FÖMI szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra kötelezett 
szerv (FÖMI) a 2014.05.21. napi levelében (Üi. sz.: 
FÖMI/3681-2/2014) tájékoztat arról, hogy jelenleg a 
szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tud eleget tenni. 
 

2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 
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13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 
 

 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területrendezési 
Terv – 3.3. sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületek, Erdőtelepítésre alkalmas területek 
 
A települést a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete az adatszolgáltatással pontosított övezeti lehatárolás 
szerint érinti.  
 
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges 
adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
szolgáltatja. A pontosított övezeti lehatárolás az OTrT övezeti 
megfeleltetését szemléltető táblázatban tekinthető meg. 
 

2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 

 
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében 
új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 
 
A tervezési terület az erdőtelepítésre alkalmas terület 
övezetét a JNSZMTrT 3.3. számú mellékletének lehatárolása 
szerint érinti.  
 
Az „erdőtelepítésre alkalmas terület övezete” módosításra 
került, „erdőtelepítésre javasolt terület övezete” az új, 
érvényes megnevezése a hatályos OTrT szerint.  
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének pontos 
lehatárolásához a szükséges adatokat a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra 
kötelezett szerv (FÖMI) a 2014.05.21. napi levelében (Üi. sz.: 
FÖMI/3681-2/2014) tájékoztat arról, hogy jelenleg a 
szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tud eleget tenni. 
 

2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 
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19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezetét az erdőterület területfelhasználási 
egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 
 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területrendezési 
Terv – 3.6. sz. melléklet – Világörökség, és 
világörökség-várományos terület övezete 
 
A hatályos OTrT szerint a történeti település terület övezetét 
megszüntette. 
Az OTrT és JNSZMTrT övezeti tervlapjai szerint a települést a 
világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
nem érinti. 
 

 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területrendezési 
Terv – 3.9. sz. melléklet – ásványi nyersanyag-
gazdálkodás övezete 
 
A hatályos OTrT az ásványi nyersanyag-gazdálkodás 
övezetét megszüntette, helyette ásványi 
nyersanyagvagyon-terület övezete került megnevezésre. A 
JNSZMTrT 3.9. melléklete szerint a települést az övezet nem 
érinti.  
 
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges 
adatokat a  
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága 
szolgáltatja. 
A Szolnoki Bányakapitányság adatszolgáltatás szerint a 
területen található a „Jászkisér I. agyag” nyersanyag 
lelőhely.  
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2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 

 
Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 

19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet 
jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati 
kitermelését nem lehetetleníti el. 
 

 

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területrendezési 
Terv – 3.11. sz. melléklet – Kiemelt fontosságú 
honvédelmi terület övezete, Honvédelmi terület 
övezete 
 
Az OTrT és JNSZMTrT övezeti tervlapjai szerint a települést 
az övezetek nem érintik. 
 
(Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 2014. január 1-én hatályba lépett módosítása 
megváltoztatta a „kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi 
terület” övezetének megnevezését, az új megnevezés 
„kiemelt fontosságú honvédelmi terület” lett.) 
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Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területrendezési 
Terv – 3.12. sz. melléklet – Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete, Nagyvízi meder övezete 
 
Az OTrT és JNSZMTrT övezeti tervlapjai szerint a települést a 
nagyvízi meder övezete nem érinti. (Az adatszolgáltatás a 
nagyvízi meder övezetéről nem tesz említést.) 
 
A települést a rendszeresen belvízjárta terület övezete az 
adatszolgáltatással pontosított övezeti lehatárolás szerint 
érinti.  
 
Az Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2014. június 6. 
napi adatszolgáltatása (Hivatkozási szám: 02066-
1687/2014) szerint a 2010. évi belvizes elöntés több helyen 
is érinti Jászkisér területét, továbbá a Pálfai-féle belvíz 
veszélyeztetettségi térkép szerint a tervezési terület több 
helyen is belvízzel erősen veszélyeztetett. 
 
Az alábbi ábrák képezik az adatszolgáltatás tárgyát: 
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2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről 

 
23. § A rendszeres belvízjárta terület övezetében új 
beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 
 

 
Összegzés: Az Országos Területrendezési Terv és Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Területrendezési Terve tartalmazzák azokat az országos és megyei övezeteket, 
melyek Jászkisér területét érintik. Az övezetek vizsgálatát és adatszolgáltatás 
szerinti pontosítását elvégeztük. 
 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott 
település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

JÁSZIVÁNY 
Jászivány Község Önkormányzatának képviselő testülete a 118/2005 (XII.20.) számú 
határozatával fogadta el a település szerkezeti tervét.  
A szerkezeti tervlap Jászkisér közigazgatási határa mentén általános mezőgazdasági 
területet (Má), valamint egy ponton vízgazdálkodási területet (V) ábrázol, mely a tervezett 
Jászsági öntöző főcsatorna nyomvonalát jelöli. Az OTrT és a megyei területrendezési terv 
egyazon nyomvonalon jelöl országos jelentőségű csatornát, mely a Jászivány 
településszerkezeti tervén jelölt nyomvonaltól nyugatra található. 
Jászivány település szerkezeti tervlapja tervezett országos mellékút kapcsolatot jelöl a két 
település határánál. A megyei területrendezési terv szintén feltünteti az út nyomvonalát. 
Jászkisér Város hatályos szerkezeti tervlapja jelöli a tervezett út nyomvonalát. 
Jászivány település szerkezeti tervlapja tervezett autópálya kapcsolatot jelöl a két település 
határánál. Az OTrT a tervezett gyorsforgalmi út nyomvonalát a Jászkisér és Jászivány 
település szerkezeti tervén ábrázolt nyomvonaltól nyugatra tünteti fel.  
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Jászivány település szerkezeti tervlapja villamos energia hálózati elem csatlakozási pontot 
két helyen jelöl Jászkisér közigazgatási határa mentén. Jászkisér település hatályos 
szerkezeti tervén mindkét elem fel van tüntetve, a szomszédos település szerkezeti tervének 
megfelelő helyen. 
 
PÉLY 
Pély Község Önkormányzatának képviselő testülete a 7/2005. (XII. 15.) számú határozatával 
fogadta el a település szerkezeti tervét. 
Pély hatályos településszerkezeti terve a Jászkisérrel határos területeken vízgazdálkodási 
területet (másodlagosan szántó terület felhasználást) jelöl. E terület a Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének 
övezete (Hanyi-Tiszasülyi Árvízszint-csökkentő Tározó), mely Jászkisér területét is érinti. 
 
TISZASÜLY 
Tiszasüly Község Önkormányzatának képviselő testülete a 82/2004. (XII.16.) számú 
határozatával fogadta el a település szerkezeti tervét.  
Tiszasüly hatályos településszerkezeti terve a Jászkisérrel határos területeken általános 
mezőgazdasági (Má) területet jelöl.  
A szerkezeti terv szerint az alábbi csatornák kapcsolatát jelöli a két település határa mentén: 
- Tiszasülyi 28. b.f.cs. 
- J-II-2-öcs.  
- 12-28 ök. bcs. 
Jászkisér Város hatályos szerkezeti terve illeszkedik Tiszasüly Község szerkezeti tervéhez a 
csatornák tekintetében, a kapcsolódási pontok egyeznek, az egyes csatornák mind 
vízgazdálkodási területbe (V) van sorolva. 
A két település határánál a 3225 j. Szolnok-Jászkisér] összekötő út jelent közúti közlekedési 
kapcsolatot. A két település szerkezeti terve feltünteti az utat, a kapcsolódási pont egyezik.  
 
JÁSZLADÁNY 
Jászladány Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete a 313/2008 (XII.04.) számú 
határozatával fogadta el a település szerkezeti tervét.  
Jászladány hatályos településszerkezeti terve a Jászkisérrel határos területeken általános 
mezőgazdasági (Má) területet jelöl.  
Jászkisér Város hatályos szerkezeti terve illeszkedik Jászladány Nagyközség szerkezeti 
tervéhez a csatornák tekintetében, a kapcsolódási pontok egyeznek, az egyes csatornák 
mind vízgazdálkodási területbe (V) van sorolva. 
A két település határánál a 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő út közúti, a 86. számú 
[Vámosgyörk–Újszász–Szolnok] vasútvonal vasúti kapcsolatot jelent. A kapcsolódási pont 
mindkét település szerkezeti terven egyezik.  
Mindkét település szerkezeti terve azonos pontban tünteti fel az M8 tervezett nyomvonalát. 
A két település határán áthaladó 220 kV feszültségű légvezeték azonos pontban kapcsolódik 
a két szerkezeti terv szerint.  
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JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 
Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatának képviselő testülete a 210/2011. (XI. 30.) 
számú határozatával fogadta el a település szerkezeti tervét.  
Jászalsószentgyörgy hatályos településszerkezeti terve a Jászkisérrel határos területeken 
általános mezőgazdasági (Má) területet jelöl.  
A tervezett M8 autópálya nyomvonalát a két település szerkezeti terve eltérő helyen jelzi 
(Jászalsószentgyörgy szerkezeti terve a hatályos megyei területrendezési tervnek megfelelő 
nyomvonalat tünteti fel). A hatályos OTrT által jelölt nyomvonalnak egyik szerkezeti jelölése 
sem felel meg, mivel annak elfogadása előtt készültek. 
A Jászalsószentgyörgy szerkezeti tervén jelölt 220 kV feszültségű légvezetéket Jászkisér 
hatályos szerkezeti terve nem tünteti fel. 
 
JÁSZTELEK 
Jásztelek Község Önkormányzatának képviselő testülete a 142/2009 (XI.05.) számú 
határozatával fogadta el a település szerkezeti tervét.  
Jásztelek hatályos településszerkezeti terve a Jászkisérrel határos területeken általános 
mezőgazdasági (Má) területet, mezőgazdasági gyepterületet (Mágy) és védelmi 
erdőterületet jelöl. (A védelmi erdőterület jászteleki regionális hulladéklerakót övezi.) 
Jásztelek hatályos településszerkezeti terve tervezett országos mellékutat jelöl Jászkisér felé. 
A hatályos megyei területrendezési terv feltünteti az utat, azonban Jászkisér település 
szerkezeti terve nem ábrázolja. 
 
JÁSZAPÁTI 
Jászapáti Város Önkormányzatának képviselő testülete a 49/2006. (IX. 14.) számú 
határozatával fogadta el a település szerkezeti tervét.  
Jászapáti hatályos településszerkezeti terve a Jászkisérrel határos területeken általános 
mezőgazdasági (Má) területet, korlátozott mezőgazdasági területet (Mko) jelöl. A két 
település határa mentén szennyvíztisztítót jelöl, melynek 1000 m-es védőtávolsága érinti 
Jászkisér Területét.  
Jászapáti településszerkezeti terve nagy-középnyomású gázvezetéket jelöl, mely érinti 
Jászkisér területét is. Jászkisér településszerkezeti terve nem jelöli a vezetéket.  
A 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő utat és a 86. számú [Vámosgyörk–Újszász–Szolnok] 
vasútvonalat mindkét település szerkezeti terv jelöli, a kapcsolódási pontok azonosak.  
Jászapáti településszerkezeti terve feltünteti a tervezett Jászsági főcsatornát, melynek 
nyomvonala egyezik a megyei területrendezési terv és az OTrT által jelölt nyomvonallal, 
azonban Jászkisér hatályos településszerkezeti terve nem jelöli a csatornát.  
Jászapáti településszerkezeti terve jelöl 220 kV feszültségű légvezetéket, mely az OTrT 
szerint Jászkisér nyugati határánál halad. Jászkisér hatályos településszerkezeti terve nem 
tartalmazza a vezeték nyomvonalát. 
 
Az alábbi táblázatban tüntettük fel a szomszédos települések hatályos településszerkezeti 
terveinek Jászkisérrel határos kivágatát.  
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Jászivány Pély 

  
Tiszasüly Jászladány 
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Jászalsószentgyörgy Jásztelek 

 
Jászapáti 

 
Összegzés: A szomszédos települések településrendezési eszközeinek 
megállapításai kapcsán elsődleges feladat a vonalas infrastruktúra hálózati 
kapcsolatok biztosítása a települése között, különösen a tervezett Jászsági öntöző 
főcsatorna és a tervezett M8 gyorsforgalmi út tekintetében. 
 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
• a 256/2013. (XI.28.) számú határozatával döntött Jászkisér Város településrendezési 

eszközeinek módosításáról 
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• az 51/2015. (III.18.) számú határozatával döntött a város új településfejlesztési 
koncepciójának készíttetéséről 

• az 52/2015. (III.18.) számú határozatával döntött az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia készíttetéséről. 

 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai 

A város településfejlesztési koncepcióját az önkormányzat Képviselő-testülete a 80/2009. 
(V.27.) határozatával fogadott el. A koncepció 2016-ig van tervezve. 
A koncepció a rövidtávú programjai, feladati között említi a zöldterületek felújítását, a 
településrendezési terv elkészítését (településszerkezeti terv, szabályozási terv bel- és 
külterületre), illetve a település centrumának felújítását. 
A koncepció terület-felhasználás fejlesztésére vonatkozó javaslatai közül kiemelnénk a 3.4.3 
– Zöldterületek – fejezetben leírtakat: 
„A templom és művelődési ház 1069/1, 977/2 hrsz. területek átalakítása pihenő-
reprezentatív közparkká 
- Apáti utca és Nagy körúttal – nyugatra lévő Csalogány u. környéke 1487 hrsz. 
- Hunyadi tér (1492/1 hrsz.) köztéri elemekkel (pl.: csobogó, szobor, díszkút) 
gazdagodhatna.” 
A 977/2 hrsz. alatt lévő terület a hatályos TSZT szerint településközponti vegyes terület (Vt) 
besorolású, a felsorolt területek többi része zöldterület (Z). 
 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Jelen településrendezési eszköz-módosítással kapcsolatban településfejlesztési, illetve 
településrendezési szerződés nincs érvényben. 
 
Összegzés: A település rendelkezik településfejlesztési koncepcióval, amely 2016-
ig érvényes. Az Önkormányzat Képviselő-testülete már döntést hozott új Koncepció 
és Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről. 
 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeletekkel módosította a 
10/2008. (V.16) rendeletet Jászkisér Város (a település) közigazgatási területére vonatkozó 
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről: 
 
– 13/2009. (VIII.13.) önkormányzati rendelet 
– 15/2009.(IX.14.) önkormányzati rendelet 
– 9/2010.(IX.13.) önkormányzati rendelet 
– 14/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 
 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv: 
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10/2008. (V.16) rendelete Jászkisér Város (a település) közigazgatási területére vonatkozó 
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
 
Településszerkezeti Terv: 
81/2008. (V.13.) sz. határozat: Jászkisér Nagyközség Településrendezési Tervéhez 
Településszerkezeti Tervének és Leírásának megállapításáról 
 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

Az alábbiakban a hatályos TSZT által jelölt Gip, Gksz, Lke, Lf és Vt területfelhasználási 
egységbe tartozó területeket mutatjuk be röviden aszerint, hogy melyeken valósultak meg 
a besorolásnak megfelelő területhasználatok. 
 
Ipari gazdasági terület - Gip 
A településszerkezeti terv (továbbiakban: 
TSZT) Gip területként tünteti fel a MÁV FKG-
KTT. területét a település déli részén. Ennek 
szomszédságában szennyvíztelep található. 
E két terület megfelel a TSZT szerinti 
besorolásnak. A MÁV területének északi 
részén, a 033/2 hrsz-ú ingatlanon vasúti 
vágány halad keresztül, azonban e terület 
legnagyobb részben fás borítottságú, 
gazdasági rendeltetésű erdőterület található 
rajta.  
A 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő út – 
Ladányi út találkozásától nyugatra, a 
038/11, 038/10 hrsz-ú ingatlanokon 
telephelyek, raktárépületek találhatóak. A 
terület nyugati része fás, gyepes 
borítottságú. 
A belterülettől észak-nyugatra lévő Gip terület jelentős részén nem valósult meg ipari jellegű 
fejlesztés, a terület legnagyobb része szántó művelés alatt áll. Az itt lévő iparterület észak-
nyugati, illetve dél-keleti része felel meg a TSZT szerinti területfelhasználásnak.  
A Vágóhíd út mentén, a belterület keleti részén, a 729 hrsz-ú ingatlanon a TSZT szerinti 
vízgazdálkodási területbe beékelődve Gip terület található. A telken nem valósult meg ipari 
jellegű fejlesztés, mindössze egy elhanyagolt épület, és fóliasátor áll rajta.  
 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület - Gksz 
Jászkiséren a TSZT szerinti Gksz területnek jelöltek közül a belterület nyugati részén, a 
Ladányi út mentén (2113/2 hrsz.), a Kiskörút mentén (2115/1 hrsz.) valósult meg gazdasági 
fejlesztés. A Fő út mentén a 2132/1 hrsz-ú ingatlanon vízmű található. A temetőtől keletre 
(2123/11, 2123/3 hrsz.) lévő gazdasági terület nem használt, elhanyagolt állapotú. 
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A Kiskörút mentén (2128 hrsz.), a temetőtől délre (2121/1 hrsz.), illetve a téglagyártól délre 
nem valósult meg a TSZT-n jelölt Gksz területeken gazdasági jellegű fejlesztés. A vasút utca 
mentén (2131/1, 2131/2 hrsz.) elhanyagolt állapotú telephely található.  
A TSZT-n Gksz területnek jelölt területek közül a vasútvonal mentén lévő területek (2113/2, 
2115/1, 2116/2 hrsz.), illetve a Hevesi út mentén lévő terület (0174/10 hrsz.) illeszkedik a 
Gksz besoroláshoz.  
 
Kertvárosias lakóterület - Lke 
A TSZT a földhivatali alaptérkép szerinti zártkerti terület egy részén (Szőlő utcától nyugatra, 
Szőlőhalom északi része) kertvárosias lakóterületet jelöl, ahol nem valósult meg ilyen irányú 
fejlesztés, a terület jelenleg művelés alatt áll. Egyedül a terület észak-keleti részén, a 2835, 
2836 hrsz-ú ingatlanokon található lakóépület. Ettől északra a 2833 hrsz-ú ingatlanon 
csarnoképületek találhatóak, a terület hasznosítása eltér a kiskertes lakóterületi övezet 
jellegétől.  
Megjegyezzük, hogy a zártkert fekvésű terület (Szőlőhalom) túlnyomó része átlagosnál jobb 
minőségű termőföldön található, mely a terület beépíthetősége, és művelés alól való 
kivonása esetén korlátozó tényező a 2007. évi CXXIX. törvény - a termőföld védelméről – 
11. § (1) és (2) bekezdése értelmében. 
A Petőfi út – Kiskőr út – Ladányi út által közrezárt terület északi része lakóterületként 
hasznosított, kivéve a 
2092/1 és 2091/1 hrsz-ú ingatlanok, melyeken gazdasági szervezet telephelye található. 
A Szőlő út – Kiskörút – Petőfi út által közrezárt terület északi, keleti és nyugati része 
illeszkedik a lakóterületi besoroláshoz, azonban a déli része még beépítetlen. 
A Bartók Béla u. és a Somogyi Béla u. között nem valósult meg lakóterületi fejlesztés.  
A Galagonya u. – Bartók Béla u. – Napsugár u. – tól délre egyáltalán nem valósult meg, 
jelenleg szántó hasznosítású a terület.  
A TSZT által jelölt, Lke besorolású területek fennmaradó része lakóterületi hasznosítású. 
 
Falusias lakóterület - Lf és Településközponti vegyes terület – Vt 
A TSZT-n falusias lakóterületnek jelölt terület mára beépült, a valós használat és a TSZT 
általi lehatárolás illeszkedést mutat. A településközponti vegyes területek közül a volt 
dohánybeváltó üzem területe, illetve a zártkerti területtől északra, a Ladányi út mentén 0,3 
ha kiterjedésű Vt jelzésű folt (2089/1, 2086, 2086, 2084/17 hrsz.) jelenleg igénybe nem vett 
terület. 
 
(A fejezethez tartozó ábra készítése során felhasználásra került a földhivatali alaptérkép) 
 
Összegzés: A település rendelkezik településrendezési eszközökkel. A hatályos 
településrendezési eszközökben jelentős mértékű ellentmondások nem állnak 
fenn. A település északnyugati részén még igénybe nem vett ipari (Gip) területek, 
a település déli részén igénybe nem vett lakó (Lke) területek vannak kijelölve.  
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1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

A lakónépesség alakulása a KSH éves adatsorai alapján pontosan nyomon követhető. A 
lakónépesség a 2001. évi népszámlálás idején 5835 fő, a 2011. évi népszámlálás idején 5548 
fő volt. A lakónépesség számának csökkenése az utolsó 10 évben meghaladja az országos, 
régiós és megyei átlagot.  

 

 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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A korcsoportok szerinti megoszlás az országos tendenciákat tükrözi, azaz az 55-59 éves 
korosztály van jelen a legnagyobb arányban, őket az 50-54, majd a 35-39 évesek követik. 
A 4 év alatti korosztály (357 fő) ugyanakkor az 5-9 éves (309 fő) és a 10-14 éves (343 fő) 
korcsoportoknál nagyobb számban él a településen, amely demográfiai szempontból 
kedvezőnek tekinthető. 
A település roma nemzetiségi önkormányzattal rendelkezik. A 2011. évi népszámlálás idején 
az alábbiak szerint oszlott meg a népesség nemzetiségek szerint: 4535 fő magyar, 3 fő 
bolgár, 710 fő cigány, 17 fő német és 5 fő román és 13 fő egyéb, nem hazai nemzetiségűnek 
vallotta magát. 

 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 
Az öregedési index (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 2007. és 2011. év között 100.72 %-
ról 115,87 %-ra emelkedett, 2012. évben 114,73 %-ra csökkent, majd 2013-ban újra 
122,60%-ra nőtt. Az öregségi mutató az országos és a megyei átlag alatt maradt. 

 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 
Jászkiséren a természetes fogyás (azaz az élveszületések és halálozások különbözete ezer 
lakosra) csak 2002-ben, 2004-ben, 2005-ben haladta meg az országos és a megyei átlagot 
és 2009-ben csak az országost. A vándorlási különbözet a 2004-es és 2005-ös éveket 
leszámítva jellemzően negatív értékeket mutat 2000 óta. Az odavándorlások száma 2013. 
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évben 211 fő volt, míg az elvándorlások száma 255 fő. A tényleges fogyás (természetes 
fogyás és vándorlási különbözet egyenlege) a 2012. évet leszámítva meghaladja az országos 
és a megyei értékeket, vagyis a település népességmegtartó ereje alacsony. 

 

 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 
Képzettséget tekintve Jászkisér elmarad az országos és a megyei átlagtól. A 7 éves és 
idősebb népesség arányában magasabb a legfeljebb általános iskola 8. osztályt végzettek, 
és alacsonyabb az érettségivel és egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya. Ugyanakkor 
egy kedvező folyamat figyelhető meg a településen, 2001-2011. között az érettségivel 
rendelkezők aránya 1,3-szorosára, az egyetemi végzettségűek aránya 1,5-szeresére 
emelkedett. 
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    2001. év 2011. év 
Legfeljebb általános iskola 8. 
osztályát végzettek a 7 éves és 
idősebbek arányában  

Magyarország 26,30% 25,00% 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 

28,75% 28,48% 

Jászkisér 33,18% 35,43% 
Érettségivel, mint legmagasabb 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők a 7 éves és 
idősebbek arányában  

Magyarország 20,50% 27,50% 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 

17,64% 24,03% 

Jászkisér 13,55% 18,35% 
Érettségi nélküli középfokú 
végzettséggel, mint 
legmagasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők a 7 
éves és idősebbek arányában 

Magyarország 21,10% 19,50% 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 

22,17% 21,64% 

Jászkisér 20,71% 22,71% 
Egyetemi, főiskolai, egyéb 
oklevéllel, mint legmagasabb 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők a 7 éves és 
idősebbek arányában  

Magyarország 9,80% 15,50% 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 

7,07% 10,79% 

Jászkisér 3,71% 5,83% 
 
A munkanélküliségi ráta 2003 és 2009 év között meghaladta a megyei és országos átlagot, 
emellett kis mértékben a régiós átlag alatt maradt. A regisztrált munkanélküliek száma 2007 
és 2011 év között 387-ről 528 főre nőtt, majd 2013 évre 199 főre csökkent. Az elmúlt tizenöt 
évben a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számának maximuma 42 fő (2012-ben), 
minimuma 11 fő (2003-ban) volt. 
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Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp Adatok 

lekérésének ideje: 2015. szeptember 18. saját szerkesztés 
 

Az egy főre jutó belföldi jövedelem 2009 évben 450 000 és 600 000 Ft között alakult a 
településen, mely érték az országos, régiós és megyei átlag alatti.  
A 2011 évi népszámlálás idején 2230 lakás volt nyilvántartva, ebből 1202 összkomfortos, 
522 komfortos, 159 félkomfortos, 340 komfort nélküli, 7 pedig szükség- és egyéb lakás.  
2012 évben a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 100 %, míg a 
közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 75 % volt. 
Forrás: 
TEIR rendszer - Integrált város- és településfejlesztés tervezését támogató alkalmazás 
Az adatok vonatkozási éve 2012 év. 
https://www.teir.hu/ivs/ 
TEIR rendszer - REMEK alkalmazás - Regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek 
Az adatok vonatkozási éve 2010 év. 
KSH Tájékoztatási adatbázis, Területi statisztika, adatok lekérdezési ideje: 2015. szeptember 
16. 
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=um&rq_proc=mainuj_nd 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_11_2011.pdf 
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp 
 
A lakosság egészségügyi állapotát tekintve Jász-Nagykun-Szolnok megyére állnak 
rendelkezésre adatok. A születéskor várható élettartam mindkét nem tekintetében kevesebb, 
mint az országos. A megyében a férfiak esetében 70,55 év, nőknél 77,62 év volt a várható 
élettartam 2012. évben, míg országosan 71,45 és 78,38 év. A megyében 2011. évben első 
helyen mindkét nemnél a keringési rendszer betegségei, másodikként daganatos halálokok, 
ezt követően a férfiaknál a külső ok, a nőknél az egyéb halálokok szerepelnek. 
Forrás: 
http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/05/91000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3
.pdf 
http://www.jnszm.hu/feltolt/File/kozgyules/kgyjkv/2013/03_np_nepegeszsegugyi_tajekozt
ato.pdf 
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1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja (2010-2014) 
szerint „a település lakosságának korösszetételére ható jelenség: jellemzően a fiatalok 
hagyják el a települést, elsősorban a középiskolai tanulmányok miatt, valamint a 
képzettségüknek megfelelő munkahely hiánya miatt.”  
A gazdasági program helyzetértékelése (3.1.1. Főbb demográfiai jellemzők című fejezet, 6. 
oldal) szerint a településen a lakosság korösszetétele is negatív tendenciát mutat, a 
gyermekek száma csökkent, az idősek száma pedig növekedett, emellett a születések száma 
a szociálisan hátrányos (elsősorban roma) családokban növekedett. 
A KSH 2015. aug. 5-i adatszolgáltatása a településen 6 db 30% feletti és 5 db 35% feletti 
szegregációs mutatójú területet jelöl meg.  
 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 
élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek 
stb.) 

A település társadalmának nemzetiségi összetételét az 1.7.1. - Demográfia, népesesség, 
nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség – 
fejezetben bemutattuk. 
Az alábbi táblázat szemlélteti a Jászkisér településen nyilvántartott civil szervezeteket: 

Szervezet neve Cím Adószám 

Cerveza Közhasznú Kulturális és Sport Egyesület 5137 Jászkisér, Kölcsey F. út 30. 18831913 

'48-as Polgári Egyesület 5137 Jászkisér, Liliom út 1. 18837641 

Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság 5137 Jászkisér, Kiskör út 7. 18839629 

Jászkiséri Ifjusági Egyesület 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10. 18828832 

Gunár Repülő Sportclub 5137 Jászkisér, Bocskay utca 54. 18011696 

Csete Balázs Honismereti Egyesület 5137 Jászkisér, Attila út 19. 18841699 

Jászkisér Lakosságáért Alapítvány 5137 Jászkisér, Fő út 10. 18838989 

"Jászkisér Gyermekeiért" Alapítvány 5137 Jászkisér, Fő út 4. 18822843 

Jászkiséri Mentőkért Alapítvány 5137 Jászkisér, Vásártér út 2. 18841084 

JÁSZKISÉRI KERTKULTÚR   

Kis Ér Vízisport Egyesület 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.  

Jászkiséri Pedagógus Női Kar Közhasznú Egyesület 5137 Jászkisér, Petőfi út 1 18841376 

KIS-ÉR Sporthorgász Egyesület 5137 Jászkisér, Apáti út 4.  

Jászkisériek Baráti Egyesülete 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10. 18837445 

Jászkiséri Postagalambsport Egyesület 5137 Jászkisér, Hevesi út 31. 18841297 

Jazyges Íjász Egyesület 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.  

Kék Sárkányok Kempo Szövetsége 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10. 18841668 

Jászkiséri Polgárőr Egyesület 5137 Jászkisér, Fő út 7 18840825 

Kis-Ér Sporthorgász Egyesület 5137 Jászkisér, Apáti út 4. 19216179 

Jászkiséri Sportegyesület 5137 Jászkisér, Vasut u.6. 19866138 

Önkéntes Tüzoltó Egyesület 5137 Jászkisér, Fő u.7. 18831494 

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság 5137 Jászkisér, Ladányi út 16. 19868484 

Rubin Életmód-tanácsadó és Természetgyógyászati 
Közhasznú Egyesület 5137 Jászkisér, Bem út 44. 18842061 

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatás 2015.09.24. 
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A KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint Jászkisér teljes lakosságából (5467 fő) 2231 fő 
katolikus, 1144 fő református, 9 fő evangélikus, 14 fő ateista, 1453 fő nem kívánt nyilatkozni, 
továbbá 590 fő vallási közösséghez nem tartozik és 23 fő más vallási közösséghez tartozik. 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_11_2011.pdf 
 
Összegzés: A lakónépesség az elmúlt 10 évben csökkent a településen, melynek 
okai között az elvándorlás és a természetes fogyás egyaránt szerepelt. 
Képzettséget tekintve Jászkisér elmarad az országos és a megyei átlagtól, az 
alacsonyabb végzettségűek aránya magasabb, az érettségivel és az egyetemi 
oklevéllel rendelkezők aránya alacsonyabb. A munkanélküliségi ráta a megyei és 
országos átlagot meghaladta. Jászkiséren 14 db civil szervezet található. 
 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja (2010-2014) 
szerint „a településen az óvodai és általános iskolai oktatás biztosított”, továbbá bölcsőde is 
található a településen. Az óvoda 3 épületben, míg a Jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola 
5 épületben működik. 
A Kossuth téren egészségház üzemel, „három háziorvos, két fogorvos, védőnői hálózat és 
fizikotherápia biztosítja a település lakosainak egészségügyi ellátását.” 
 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

Jászkisér Város Önkormányzata megbízásából 2013-ban elkészült a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program. A dokumentumban átfogó célként a település Önkormányzata az alábbi pontokat 
kívánja érvényesíteni: 

• „a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
• a diszkriminációmentességet,  
• szegregációmentességet, 
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 
szerveivel (tankerülettel)” 

 
Összegzés: A településen egy óvoda és egy általános iskola működik. Az 
egészségházban 3 fő háziorvos és 2 fő fogorvos rendel. Az esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében 2013-ban elkészült a település Helyi Esélyegyenlőségi 
Programja. 
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1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

A KSH adatai szerint Jászkisér területén 2011-ben 509 db, 2013-ban 505 db regisztrált 
vállalkozás volt nyilvántartva.  
Forrás: https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/jarasok.xls 
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja (2010-2014) 
szerint „Jászkisér város az elmúlt évszázadok során elsősorban mezőgazdasági jellegű 
település volt. A rendszerváltás után a gazdasági szektorok arányai országosan eltolódtak. 
Így történt ez Jászkiséren is, de még ma is sok embernek biztosít megélhetést vagy 
jövedelem-kiegészítést a mezőgazdaság.” 
 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

A település gazdaságát tekintve megállapítható, hogy a szolgáltatásokban működő 
vállalkozások aránya a legjelentősebb, továbbá az arány növekvő tendenciát mutat, azonban 
meghatározó szerepet töltenek be a városban az ipar, illetve mezőgazdaság terén működő 
vállalkozások. 
A mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás 
százalékában) 2008. évben 9,09 %, míg 2010. évben 9,33 % volt.  
Az ipar-, építőiparban működő vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás 
százalékában) 2008. évben 26,67 %, 2010. évben viszont csak 20,67 % volt.  
A szolgáltatásokban működő vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás 
százalékában) 2008 évben 64,24 %, míg 2010. évben 70 % volt.  
(Forrás: TeiR rendszer - IVS tervezését támogató alkalmazás 
https://www.teir.hu/teirpub/remek.gen?xids=422,423,302,303,434,435,304,305,436,437,
424,425,306,307,308,309,310,311,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,3
30,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,35
0,351,352,353,354,355,356,357&xtertip=T&xterkod=2279) 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a TEÁOR ’08 alapján meghatározott nemzetgazdasági ágak 
szerint a Jászkiséren regisztrált vállalkozások számát: 
Nemzetgazdasági ág (TEÁOR ’08) 2011. év 2012. év 2013. év 
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 287 289 297 
Kereskedelem, gépjárműjavítás 51 50 50 
Építőipar 45 44 37 
Ingatlanügyletek 25 26 27 
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 21 20 18 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 13 12 15 
Oktatás 13 12 12 
Egyéb szolgáltatás 9 11 10 
Szállítás, raktározás 7 8 8 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

9 10 8 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 4 5 5 
Feldolgozóipar 6 4 4 
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Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

5 5 4 

Információ, kommunikáció 6 5 4 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 7 5 4 
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 1 2 2 
Bányászat, kőfejtés       
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 

      

Közigazgatás, védelem, kötelező 
társadalombiztosítás 

      

Egyéb tevékenység       
Összesen 509 508 505 

Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp Adatok 
lekérésének ideje: 2015. szeptember 18. 

 
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja (2010-2014) 
szerint 2012. évben összesen 197 őstermelő (érvényesített ig.) volt nyilvántartva a 
településen. (A dokumentum az adat forrásának a Falugazdászt jelöli meg.) 
A gazdasági program további adatai szerint 2012 évben 1450 szarvasmarha, 65 ló, 1640 
juh, 390 sertés és 1800 baromfi volt nyilvántartva. (A dokumentum az adat forrásának a 
Falugazdászt jelöli meg.) 
 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

A 2014-ben megjelent, Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságát bemutató TOP 50 kiadvány 
(http://jnszmkik.hu/files/documents/Andreas%202/Top50_2014_HUN.pdf) tartalmazza a 
megye 2013. évben kiemelt vállalkozásait. A megyei nettó árbevétel 64,2%-át, 1.364 
milliárd Ft-ot a jászberényi kistérség társas vállalkozásai realizálták, melynek kilenctizedét, 
együttesen 1.225,1 milliárd Ft-ot a térség 20 kiemelt gazdálkodója érte el. A TOP 50 listára 
Jászkisérről egy építőipari vállalkozás, a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 
került fel, mely az összesítésben a 8. helyet szerezte meg. A vállalkozás a megye 4. 
legnagyobb foglalkoztatója, 1509 fős átlagos statisztikai állományi létszámával (2013-as 
adat). 
 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.) 

Elérhetőség 
A település elérhetőségét az 1.1. - Településhálózati összefüggések, a település helye a 
településhálózatban, térségi kapcsolatok – fejezetben bemutattuk.  
 
Képzettség 
Jászkisér népességében a megyei és az országos arányokhoz képest nagyobb arányban 
vannak jelen legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzett személyek. Az érettségivel 
rendelkezők aránya 18,35%, felsőfokú végzettséggel a település lakosságának 5,83%-a 
rendelkezik. 
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Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp Adatok 

lekérésének ideje: 2015. szeptember 18. saját szerkesztés 
 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Jászkiséren a lakások mennyisége 2010-ig lassú, folyamatos növekedést mutatott, majd 
2011-től a lakásállományban jelentős visszaesés tapasztalható. 
A lakásépítésekről elmondható, hogy 2001-2010. között több lakás épült a településen, mint 
amennyit lebontottak. A KSH adatai alapján 2009. évben lakás megszűntetése nem történt 
(nincs róla adat). 2011-től több mint kétszer annyi lakás szűnt meg (12 db), mint ahány 
épült (5 db).  
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Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp Adatok 

lekérésének ideje: 2015. szeptember 18. saját szerkesztés 
 

Az Otthontérkép adatai szerint Jászkiséren 6 db, míg Jászberényben (kistérség központja) 
107 db eladó ingatlan található. Az alábbi táblázat szemlélteti az Otthontérkép adatai alapján 
a 2015.09.18. napi ingatlanpiaci kínálati és értékesítési árakat, a Jászberényi kistérség, Jász-
Nagykun-Szolnok megye, illetve Pest megye vonatkozásában. 
 
 Átlagos kínálati ár (Ft/m2) Átlagos értékesítési ár (Ft/m2) 
Jászberényi kistérség 112 000 66 000 
Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 

130 000 78 000 

Pest megye 212 000 163 000 
Forrás: 
http://otthonterkep.hu/?s=elado&o=ertekesitesi&lat=47.368594345213374&lng=19.04754
638671875&z=8 
Az értékesítési ár és kínálati ár számítási módszertana: 
http://otthonterkep.blog.hu/2013/04/23/forrasok-modszertan 
 
Összegzés: Jászkisér területén 2011-ben 509 db, 2013-ban 505 db regisztrált 
vállalkozás volt nyilvántartva. A településen a mezőgazdaság a legerősebb 
gazdasági ágazat, ugyanakkor az ipar és szolgáltatások területén is sok vállalkozás 
működik. A lakások száma 2011-ig növekedett, majd attól az évtől kezdve jelentős 
visszaesés tapasztalható az épített lakások terén. 
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1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

A KSH adatbázisában 2006-2011-ig érhetők el adatok az Önkormányzat bevételeiről. A saját 
folyó bevételek (azaz „a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a kamatbevétel, a 
környezetvédelmi bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei” 1995. évi 
CXXI. törvény alapján) 2008-as évet leszámítva folyamatosan növekedtek, a helyi 
adóbevételek (melyek 100%-ban az iparűzési adóból keletkeztek) folyó bevételekhez való 
aránya viszont csökkent. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp Adatok 

lekérésének ideje: 2015. szeptember 18. saját szerkesztés 
 

A településen a legtöbb iparűzési adót befizető vállalkozások (és TEÁOR szerinti 
főtevékenységük) a következők: 
Sorszám Vállalkozás neve TEÁOR szerinti 

főtevékenység 
1.  MÁV FKG Felépítménykarbantartó és 

Gépjavító Kft. 
Vasút építése 

2.  B-METAL Vasúti Járműműszaki Gyártó, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  

Fémmegmunkálás 

3.  Jászkiséri AGROSZÖV Mezőgazdasági 
Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 

Gabonaféle (kivéve: rizs), 
hüvelyes növény, olajos mag 
termesztése 

4.  JÁSZKISÉRI - LAKTORED Termelő, 
Forgalmazó és Szolgáltató Kft. 

Tejhasznú szarvasmarha 
tenyésztése 

5.  BALOGH ROLAND TRANS Fuvarozó és 
Szolgáltató Kft. 

Közúti áruszállítás 

6.  Pap Sándor Mélyépítés 
7.  Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat  
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8.  Jászkiséri Aranykorona Mezőgazdasági Kft. Gabonaféle (kivéve: rizs), 
hüvelyes növény, olajos mag 
termesztése 

9.  ATLASZ-CONTRACT Építőipari és Szolgáltató 
Kft. 

Út, autópálya építése 

10. Jászkiséri Mezőgazdasági Szövetkezet Gabonaféle (kivéve: rizs), 
hüvelyes növény, olajos mag 
termesztése 

11. Szellőhát-Farm Kereskedelmi és Tanácsadó 
Kft. 

Gabonaféle (kivéve: rizs), 
hüvelyes növény, olajos mag 
termesztése 

12. Jászkiséri Erdőbirtokossági Társulat Erdészeti szolgáltatás 
13. JÁSZ-PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Gyógyszer-kiskereskedelem 
14. Kovács-ACÉL Ipari és Szolgáltató Kft. Lakó- és nem lakó épület 

építése 
Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatás 2015.09.22. 

 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

„Az önkormányzat feladata a település üzemeltetése, működtetése, településfejlesztés, 
településrendezés, közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezető árok létesítése, 
fenntartása, karbantartása, ivóvíz ellátás. Alapfeladat az egészségügyi alapellátás, szociális 
alapellátás, óvodai ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, lakás- és helyiséggazdálkodás, 
kulturális szolgáltatás, sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyek, hulladékgazdálkodás, 
közfoglalkoztatás.” (Forrás: Gazdasági Program 2014-2019) 
Jászkisér Város Önkormányzatának szervezeti felépítése a következő: 

• Tisztségviselők: 
Polgármester, Alpolgármester, Jegyző 
• Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság: 
1 fő elnök, 3 fő tag, 3 fő külsős tag 
• Ifjúsági, Művelődési és Sport Bizottság 
1 fő elnök, 3 fő tag, 2 fő külsős tag 
• Szociális és Egészségügyi Bizottság 
1 fő elnök, 2 fő tag, 2 fő külsős tag 

 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Jászkisér Város Önkormányzatának képviselő testülete a 103/2015. (V. 20.) határozattal 
fogadta el a település 2014-2019-re szóló gazdasági programját. 
A település Önkormányzata a Gazdasági Program szerint több jászsági települési 
önkormányzattal tart kapcsolatot, mely együttműködéseknek célja a település fejlesztése és 
a közszolgáltatások biztosítása. A Gazdasági Programban az alábbi társulások vannak 
felsorolva, melyeknek tagja Jászkisér Önkormányzata: 

• REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás; 
• Ivóvízminőség-javító Társulás; 
• Tiszavölgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás; 
• Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás; 
• Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság; 
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• Alsó-Jászsági Gazdaságfejlesztési Önkormányzati Társulás; 
• Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 

A gazdasági Program az alábbi megvalósítandó elképzeléseket, feladatokat sorolja fel: 
• Térségi kapcsolatok erősítése 
• Munkahelyteremtés 
• Az építészeti arculat, a még meglévő építészeti értékek megőrzése 
• A népesség-megtartó erő növelése 

Az általános településfejlesztési célokat az alábbi kulcsszavak mentén vázolták fel: 
• Önkormányzat 
• Közigazgatás 
• Adópolitika 
• Ingatlangazdálkodás 
• Önkormányzati kapcsolatok 
• Intézményi ellátórendszer 

A humán fejlesztési területek célkitűzései: 
• Ifjúsági koncepció 
• Közművelődési koncepció 
• Civil szerveződések 
• Esélyegyenlőség 
• Bűnmegelőzési koncepció – drogellenes stratégia 

 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

Jászkiséren az Önkormányzat adatszolgáltatása (2015.09.22.) alapján a közfoglalkoztatás 
az alábbi programokban történik: 

Program Időtartam 
Foglalkoztatottak száma 

(fő) 

Összesen Jelenleg 

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 

2015.03.05.-2015.08.31. 12 11 

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 

2015.04.01.-2015.08.31. 

  

Belvíz 20 18 
Közút 30 21 

Illegális szemétlerakás 20 17 
Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 2015.07.08.-2015.10.31. 20 17 

Mezőgazdasági 
program 

2015.03.01.-2015.11.31. 60 
83 

2015.03.01.-2016.02.29. 35 
Start mezőgazdasági 
földútkarbantartás 2015.03.01.-2015.11.30. 60 49 

 
 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Az Önkormányzat rendelkezik lakóházas ingatlanokkal, melyeket szociális bérlakásként 
hasznosít. 



JÁSZKISÉR VÁROS TK, ITS ÉS TRE KIDOLGOZÁSA 2016. MÁRCIUS 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  TSZ.: 4317/2014, 4340/2015, 4341/2015 
 

 
VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. 48 
1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TEL.: (+36-1) 413-0958 • FAX: 413-0959 

 

1.10.6. Intézményfenntartás 

2015-ben fenntartott önkormányzati intézmények: 
• Polgármesteri Hivatal, Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény 
• Oktatási intézmények: Jászkiséri Városi Óvoda, Városi Bölcsőde 
• Szociális intézmények: Alapszolgáltatási Központ (korábban: Öregek Napközi 

Otthona), Egészségház, Fogorvosi Rendelő 
• Közművelődési intézmények: A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs 

Helytörténeti Gyűjtemény 
 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

Az energiagazdálkodás fejezet részletesebb kidolgozása az 1.16.2. alpontban történt. 
 
Összegzés: Az Önkormányzat bevétele legnagyobb arányban az iparűzési adóból 
származik. A legtöbb iparűzési adót a MÁV FKG Kft. fizeti, ő a megye 4. legnagyobb 
foglalkoztatója. Jászkisér Város rendelkezik Gazdasági Programmal, mely 2014-
2019-re szól. 
 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

A település üzemeltetési feladatait a KISÉR-SZOLG Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit 
Kft. látja el. A társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

• nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása; 

• hulladék újrahasznosítása; 
• sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése; 
• zöldterület-kezelés. 

 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

Jászkisér Város az Alföldi nagytájon belül, két középtáj (Közép-Tisza-vidék és Észak-Alföldi 
hordalékkúp-síkság középtáj), valamint négy kistáj (Hevesi sík, Hevesi ártér, Szolnoki-ártér, 
Jászság) találkozásánál található. A település a Tápió-Sajó hordalékkúp-síkság és a Tisza-
völgy vegetációtáj határán fekszik. 
Forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_termeszeti_kornyezet/ 
 

1.12.1. Természeti adottságok 

Domborzati adottságok 
Az 1: 10 000 méretarányú topográfiai térkép szintvonalai szerint Jászkisér területén 10 m-
nél nagyobb szintkülönbség nem figyelhető meg. A település déli és keleti részének 
legnagyobb részére 85 m-es, északi és nyugati részére pedig 88 m-es tengerszint feletti 
magasság a legjellemzőbb. A terület legmagasabb pontja (94,4 m-es tengerszint feletti 
magassággal) a Szőlőhalom területén található. 
Jászkisér területére rendkívül változatos mikrodomborzati adottságok jellemzőek, melyek a 
belvízzel való veszélyeztetettség szempontjából meghatározóak. A településen igen nagy 
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számban találhatóak alacsony kiterjedésű, mély fekvésű, időszakosan vízzel borított 
területek (földhivatali alaptérkép szerinti anyaggödrök), melyekre 0,5-1,5 m-es 
szintkülönbség jellemző. A külterület déli részén a topográfiai térkép e kisebb foltok esetében 
helyenként 84,5 m-es tengerszint feletti magasságot jelöl. Ezeket a legtöbb esetben járható, 
sás és nád borítású vizenyős területként tünteti fel a térkép. Az említett alacsony kiterjedésű, 
időszakosan vízzel borított területek a legnagyobb számban, elszórtan, a település déli, 
illetve keleti részén találhatóak, de alacsony számban az északi és nyugati részeken is 
megfigyelhetőek.  
Forrás: http://tajertektar.hu/hu/ 
A magassági pontokat Magyarország Katonai felmérése alapján tüntettük fel. 

 
 
Földtani adottságok 
A település legnagyobb része a törmelékes üledékek közé tartozó folyóvízi aleurit rétegen 
fekszik. Egyedül a település északi részén található lösz réteg, illetve a belterülettől délre 
infúziós lösz. 
Forrás: http://mafi-loczy.mafi.hu/Fdt100/ 
 
Talajtani adottságok 
A település nyugati és déli részén, a legmélyebben fekvő részeken réti talajok jellemzőek. A 
terület középső részén elsősorban lecsapolt és telkesített síkláp talajok, valamint mélyben 
sós alföldi mészlepedékes csernozjom talajok jellemzőek. A nyugati részen mélyben sós réti 
csernozjomok talajok, az észak-keleti, illetve dél-nyugati részen pedig szolonyeces réti 
talajok is előfordulnak. 
A terület déli, nyugati és keleti részén lévő talajok talajértékszáma közepes, 41-50 érték 
közötti. A belterülettől délre, illetve északra alacsony, 1-10 értékű talajértékszám jellemző. 
A település legészakibb részén, illetve a belterülettől keletre, valamint északnyugatra magas, 
71-80 talajértékszám jellemző. 
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A földhivatali adatszolgáltatás szerint a település déli, illetve nyugati területeinek legnagyobb 
része, az északi és keleti területek kisebb része átlagosnál jobb minőségű termőfölddel 
érintett. (A földhivatali adatok részletes vizsgálatát az 1.14.1.2. - az ingatlan-nyilvántartási 
adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok – fejezetben 
mutatjuk be részletesen.) 
Jászkisér területének legnagyobb részén jó termőképességű talajok találhatóak, melyek 
alkalmassá teszik a területet a mezőgazdasági célú hasznosításra.  

 
A település területének legnagyobb részén a talajok gyenge víznyelésű, igen gyenge 
vízvezető-képességűek, mely tulajdonság hozzájárul a belvizes területek kialakulásához. 
Egyedül a belterülettől keletre, valamint észak-nyugatra, illetve a legészakibb részeken 
találhatóak jó víznyelésű és vízvezető képességű talajok a település területéhez viszonyítva 
alacsony kiterjedésben. 
A településen karbonátos, illetve savanyú talajok egyaránt megtalálhatóak. Az északi részen 
felszíntől karbonátos szikes, valamint felszíntől karbonátos talajok fordulnak elő. A település 
nyugati és északkeleti részén gyengén savanyú talajok találhatóak. A déli és keleti 
részterületen erősen savanyú, illetve nem felszíntől karbonátos talajok találhatóak.  
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Forrás: http://www.enfo.hu/gis/korinfo/ 
 
 
Vízrajz – Felszíni vizek 
A felszíni vizek vizsgálatát a DTA-50 
digitális térkép adatai alapján 
végeztük. A település külterületein a 
felszíni vízfolyások közé a belvíz 
elvezetése céljából kiépített csatornák 
tartoznak. Mesterséges állóvíz egyedül a 
terület északi részén található a Pélyi 
csatorna mentén, melynek területe 172 ha. 
Itt halastavak, illetve horgásztó 
üzemel.  
A külterületen a DTA-50 térkép, illetve az 
1: 10 000 léptékű topográfiai térkép is 
jelöl alacsony kiterjedésű állóvizeket, 
elsősorban a terület déli, illetve keleti 
részén. Ezek időszakos vízborítottságú 
területek. 
Az ábra készítése során felhasználásra 
kerültek az állami alapadatok. 
A földhivatali alaptérkép jelöli a csatornákat, árkokat, egyéb felszíni vizeket. Az alaptérkép 
által feltüntetett csatornák nagy része a hatályos TSZT szerint vízgazdálkodási területbe lett 
sorolva, azonban egy részük mezőgazdasági területként van jelölve.  
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása (Hiv. sz.:02066-1687/2014) 
raszteres adatokkal tartalmazza szerkezeti jelentőségű csatornák elhelyezkedését. Ezeknek 
nem mindegyikét sorolja a hatályos TSZT vízgazdálkodási területbe. 
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(A fejezethez tartozó ábra készítése során felhasználásra került a földhivatali alaptérkép, 
illetve a DTA-50 digitális térképállomány) 
 
Vízrajz – Felszín alatti vizek 
A felszín alatti víztestek érintettségének vizsgálatát Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terve alapján végeztük. Az 1-7. számú térképi melléklet szerint Jászkisér a Jászság, 
Nagykunság sekély porózus felszín alatti víztest felett helyezkedik el. Az 5-6. számú térképi 
melléklet szerint ennek mennyiségi állapota jó, de a gyenge állapot létrejöttének kockázata 
fennáll. Az 5-10. számú térképi melléklet szerint a víztest kémiai állapota jó. 
A település az 1-8. számú térképi melléklet szerint a Jászság, Nagykunság porózus felszín 
alatti víztesttel érintett. Ennek mennyiségi és kémiai állapota is jó az 5-7. és 5-11. számú 
térképi mellékletek szerint. 
A település az 1-9. számú térképi melléklet szerint az Észak-Alföld porózus termál felszín 
alatti víztesttel érintett. Az 5-8. számú térképi melléklet szerint ennek mennyiségi állapota 
gyenge, melynek jelentős vízszintsüllyedés az oka. Az 5-12. számú térképi melléklet szerint 
a víztest kémiai állapota jó. A termálvíz jelenléte lehetőséget biztosít turisztikai, illetve 
rekreációs célú fejlesztések (fürdő kialakítása) megvalósítására. 
A település területe az 5-14. számú térképi melléklet szerint nem nitrátszennyezett, a 2-3. 
számú térképi melléklet szerint pedig egyéb szennyezéssel nem érintett. 
Forrás: http://www.vizeink.hu/?module=ovgt100505  
 
A VGT jelenleg felülvizsgálat alatt áll, így az érintett víztestek bemutatásánál a hatályos 
és a vitaanyag minősítését egyaránt szerepeltetjük. 

Víztest 

Minősítés 
mennyiségi 
állapot 

mennyiségi 
állapot 

kémiai 
állapot 

kémiai 
állapot 

2012. 2015. 2012. 2015. 

sp.2.9.2 Jászság, 
Nagykunság 

jó, de 
gyenge 
állapot 
kockázata 

jó* jó jó* 

p.2.9.2 Jászság, 
Nagykunság jó jó** jó jó** 

pt.2.2 Észak-Alföld gyenge jó*** jó jó*** 
 * 6-6. térkép alapján * 6-10. térkép 
 ** 6-7. térkép ** 6-11. térkép 
 *** 6-8. térkép *** 6-12. térkép 
A táblázatban a 2015. évnél szereplő adatok a táblázat alatt felsorolt, a Tisza részvízgyűjtő 
VGT2 vitaanyag 6. fejezet térképmellékleteiből származnak.  
Forrás: https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=144  
 
A hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti célkitűzés 
a jó állapot elérése és fenntartása. 
Mennyiségi állapot tekintetében a sekély porózus és a porózus termál víztestnél előrelépés 
történt, a porózus víztest jó állapota fennmaradt. A víztestek kémiai állapota változatlanul jó 
állapotú maradt. 
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Klimatikus adottságok 
Az éghajlati adottságok tekintetében az Országos Meteorológiai Szolgálat Szolnok város 
általános éghajlati összefoglalását tekintettük mérvadónak a területi elhelyezkedésből 
adódóan. A jellemzés szerint „Szolnok sokévi átlagos havi középhőmérsékleteit tekintve 
elmondható, hogy a leghidegebb hónap a január, míg a legmelegebb a július. Az évi közepes 
hőingás 22,6°C. Szolnok átlagos évi csapadékösszege 495 mm, a nyári félév csapadékosabb, 
míg a téli félév szárazabb. A legkevesebb csapadék január-március időszakban hullik, a 
legcsapadékosabb hónapok pedig – kicsit több mint kétszer akkora összegekkel – a május-
június. Szolnokon a napsütéses órák éves összege átlagosan 2025 óra, de évről évre nagy 
változékonyságot mutat. Megfigyelhető a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyári 
hónapokban van a maximuma (havi 260-280 óra), míg november-január időszakban a 
minimuma (havi 50-75 óra).” 
Az uralkodó szélirány északi. Az átlagos évi csapadékösszeg országos átlag alatti. 
Forrás: http://met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Szolnok/ 
 
Növényzet 
Az 1:10 000 léptékű topográfiai térkép tartalmaz a növényzetre vonatkozó információt. A 
település északi részén telepített tölgy erdőt, az északkeleti részén pedig nyár ültetvényeket 
jelöl a topográfiai térkép. 
A nyilvántartott erdőterületek, valamint a zöldfelületek elhelyezkedését az 1.13. - Zöldfelületi 
rendszer vizsgálata – fejezetben mutattuk be.  
Az anyaggödrök helyén kialakult, értékes vizes élőhelyek elhelyezkedését az 1.12.4. - 
Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése – fejezetben ábrázoltuk. 
A külterületek döntő többségére szántóföldi növénykultúrák, illetve telepített erdők 
jellemzőek. 
A tájfásításra alkalmas növényfajok összetételének vizsgálatát a földrajzi kistájak 
növényzete alapján végeztük. Az egyes kistájakon a gyakori élőhelyek előfordulását soroltuk 
fel. A kistájakon közepesen gyakori élőhelyekhez tartozó fa- és cserjefajokat is vizsgáltuk 
annak érdekében, hogy a tájfásításra alkalmas fajokról képet kapjunk. 
 
Hevesi-sík: 
Gyakori élőhelyek: 
F2 – Szikes rétek 
F1b – Cickórós puszták 
F1a – Ürmöspuszták 
OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 
 
Hevesi-ártér: 
Gyakori élőhelyek: 
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások 
RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők 
 
Szolnok- ártér: 
Gyakori élőhelyek: 
OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 



JÁSZKISÉR VÁROS TK, ITS ÉS TRE KIDOLGOZÁSA 2016. MÁRCIUS 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  TSZ.: 4317/2014, 4340/2015, 4341/2015 
 

 
VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. 54 
1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TEL.: (+36-1) 413-0958 • FAX: 413-0959 

D34 – Mocsárrétek 
J4 – Fűz-nyár ártéri erdők 
RC – Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők 
F1b – Cickórós puszták 
 
Jászság: 
Gyakori élőhelyek: 
F1b – Cickórós puszták 
BA – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál 
D34 – Mocsárrétek 
F2 – Szikes rétek 
 
Tájfásításra alkalmas fafajok a négy kistájhoz tartozó gyakori, illetve közepesen gyakori 
élőhelyeken: 
- hárs- fajok (Tilia spp.) 
 - kislevelű hárs (Tilia cordata) 
 - ezüst hárs (Tilia tomentosa) 
- tölgy- fajok (Quercus spp.) 
 - kocsányos tölgy (Quercus robur) 
- kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 
- csertölgy (Quercus cerris) 
- kőris- fajok (Fraxinus spp.) 
- virágos kőris (Fraxinus ornus) 
- magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) 
- magas kőris (Fraxinus excelsior) 
- juhar- fajok (Acer spp.) 
- mezei juhar (Acer campestre) 
- tatárjuhar (Acer tataricum) 
- korai juhar (Acer platanoides) 
fehér nyár (Populus alba) 
szürke nyár (Populus canescens) 
fekete nyár (Populus nigra) 
fehér fűz (Salix alba) – (jellemzően vizes, üde élőhelyeken fordul elő) 
mézgás éger (Alnus glutinosa) – (jellemzően vizes, üde élőhelyeken fordul elő) 
vénic szil (Ulmus laevis) 
mezei szil (Ulmus minor) 
gyertyán (Carpinus betulus) 
nyír (Betula pendula) 
vadkörte (Pyrus pyraster) 
kányabangita (Viburnum opulus) 
közönséges mogyoró (Corylus avellana)  
 
 
Tájfásításhoz alkalmazható cserjefajok a négy kistájhoz tartozó gyakori, illetve közepesen 
gyakori élőhelyeken: 
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kökény (Prunus spinosa) 
egybibés galagonya (Crataegus monogyna) 
gyepűrózsa (Rosa canina agg.) 
fekete bodza (Sambucus nigra) 
rekettyefűz (Salix cinerea) – (jellemzően vizes, üde élőhelyeken fordul elő) 
füles fűz (Salix aurita) – (jellemzően vizes, üde élőhelyeken fordul elő) 
parti fűz (Salix elaeagnos) – (jellemzően vizes, üde élőhelyeken fordul elő) 
csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus) 
kutyabenge (Frangula alnus) – (vizes, üde élőhelyek jellemző faja) 
kányabangita (Viburnum opulus) 
közönséges mogyoró (Corylus avellana)  
zselnicemeggy (Prunus avium) 
 
Iparterületeknél, beültetési kötelezettség teljesítése esetén javasolt fajok: 
fehér nyár (Populus alba) 
turkesztáni szil (Ulmus pumila 'Puszta') 
mezei juhar (Acer campestre) 
gyertyán (Carpinus betulus) 
kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 
 
Forrás: 
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/101 
http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu2011 
 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

Az első katonai felmérés a település déli, dél-keleti részén puszta területeket (György-Puszta, 
Kürty-Puszta), illetve halmokat (Papp halom, Lapos halom) jelöl. A település dél-nyugati 
részén gémeskutakat ábrázol a térkép. A település nyugati része szántó művelés alatt állt. 
A település központjától délre, a jelenleg Szőlőhalomnak jelölt területen az első katonai 
felmérés idején szőlőtermesztést folytattak. A település keleti részén vizes, mocsaras 
területeket ábrázol a térkép. A település északi része legelő, illetve szántó hasznosítás alatt 
állt. 
A Második katonai felmérés nagyobb részletességgel ábrázolja a területet. A település déli 
részén mozaikosan jelöl szántó, rét-legelő, illetve vizes területeket (Polyhás-fenék). E 
felmérésen is láthatóak a központtól délre lévő szőlőtermesztés nyomai (Szőlős-kert), illetve 
a keleti részen lévő, vizes területek. A térkép további vizes területeket jelöl elszórtan, a 
település északi, és nyugati részén is. A településközpont körül jól láthatóak kert művelésű 
területek is. A területen ekkor már nagyobb számban láthatóak a mezőgazdasági területeken 
utak. 
A harmadik katonai felmérésen is láthatóak a településen elszórtan elhelyezkedő, vizes, 
mocsaras területek, valamint a szőlő művelésű terület is. A második katonai felméréshez 
képest az utak száma növekedett. 
A negyedik katonai felmérés is elszórtan ábrázolja a vizes, mocsaras területeket.  
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I. katonai felmérés (1780-1784) 

 
II. katonai felmérés (1806-1869) 

 
III. katonai felmérés (1869-1884) 

 
IV. katonai felmérés (1896-1914) 
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M=1:10 000 méretarányú topográfiai térkép 

Forrás: http://tajertektar.hu/hu/ 
 
Az 1:10 000 léptékű topográfiai térkép a külterület legnagyobb részén szántóterületeket 
jelöl. A szántóterületek között nagyobb kiterjedésben, szigetszerű foltként a déli és északi 
részén részen füves területek, a település keleti részén rizsföldek, illetve erdőterületek 
láthatóak.  
A topográfiai térképen már látható a külterületeken csatorna- és árokrendszer, melyből 
adódóan a korábbi, nagy kiterjedésű, összefüggő vizes területek mára eltűntek, 
összezsugorodtak. A térkép Jászkisér déli, illetve keleti részén még mindig nagy számban 
jelöl alacsony kiterjedésű, elszórt elhelyezkedésű, járható, sás és nád borítású vizenyős 
területeket.  
A topográfiai térkép a korábbi szőlőtermő terület helyén gyümölcsösöket, illetve fasorokat 
jelöl. A belterület nyugati határa mentén járható, sás és nád borítású vizenyős területek 
láthatóak a térképen. A lakott területen belül szigetszerűen jelennek meg veteményeskertek, 
gyümölcsösök. A térkép a település északi részén lévő halastavak helyén még rizsföldeket 
jelöl.  
A topográfiai térkép jelöli a településen a mezőgazdasági központokat. Összesen 6 db állami 
gazdaság, 11 db termelő szövetkezeti terület (Lenin TSz.) és 22 db tanya került feltüntetésre.  
 

1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

A jelenlegi tájhasználat vizsgálatakor megvizsgáltuk a 2006 évben készült CORINE 
felszínborítottság térképet, melyet a Google Earth műholdfelvétel, a nyilvántartott 
erdőterületek, valamint a földhivatali alaptérkép, és az 1:10 000 méretarányú topográfiai 
térkép adatai szerinti pontosításokkal mutatunk be. 
A külterületek többségében szántóföldi hasznosítás alatt állnak.  
A belterülettől délre és északra jelöl a térkép legelőket.  
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A belterület keleti határa mentén, illetve attól délre komplex művelésű szerkezet van 
feltüntetve, ezek a területek jelenleg mezőgazdasági majorok, illetve tanyák.  
Elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős természeti formációkkal felszínborítás 
kategória látható a belterület nyugati határa mentén. Ezek legnagyobb részben fás 
borítottságú területek, de a folt nyugati részén szántó művelés figyelhető meg, illetve attól 
keletre található a temető területe. Az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép szerint az 
itt lévő területek közül a volt dohánybeváltó üzem nyugati szomszédságában lévő gyepes 
terület, illetve a temető és a vasútvonal között fás, gyepes területsáv vizenyős terület. 
A település északi részén lomblevelű erdőket jelöl a CORINE térkép. Ezek a NÉBIH 
nyilvántartása szerint gazdasági, illetve egyéb rendeltetésű erdőterületek.  
A külterület észak-keleti részén a térkép jelöli a halastavakat, illetve horgásztavat. A 
vízfelület kiterjedése 172 ha.  
Ipari vagy kereskedelmi terület egyedül a belterülettől észak-keletre lett feltüntetve (a TSZT 
szerinti téglagyár, illetve attól délre fekvő Gip terület). Valójában ennél több ipari és 
kereskedelmi terület található a településen. Ezeket a 1.6.2. - A hatályos településszerkezeti 
terv megállapításai, megvalósult elemek – fejezetben ismertettük.  
A település keleti részén található a Hanyi-Tiszasülyi Árvízszint-csökkentő Tározó. Ennek 
területére a tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítésére vonatkozó terv 
elkészült. A „Megvalósítási Terv a Tisza-Völgyi Árapasztó Rendszer (Ártér-reaktiválás 
szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az 
életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési program (Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése, I/a ütem)” foglalkozik részletesen a terület táji adottságaival, hasznosítási 
feltételeivel. A tározó területe jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá 
erdőterületek találhatóak rajta.  
A CORINE térkép a zártkerti területet nem különbözteti meg a többi külterületi szántóföldi 
területtől. E terület ugyan elsősorban szántó hasznosítású, azonban itt nem a nagytáblás 
művelés jellemző. Az átlagos telekméret itt jóval alacsonyabb, továbbá a telekstruktúra 
kiskertes jelleget mutat, telkenkénti művelés figyelhető meg e területen.  
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Jászkisér területén a tájtörténeti vizsgálatban bemutatottak szerint 22 helyen voltak 
megtalálhatóak tanyák. A földhivatali alaptérkép adataival összevetettük a topográfiai térkép 
szerint ábrázolt tanyák elhelyezkedését. A topográfiai térkép által tanyának jelölt területek 
az alaptérkép szerint 8 esetben udvarnak, 4 esetben tanyának lettek feltüntetve, 10 esetben 
pedig az alaptérkép nem jelöli a korábbi tanyaterületeket. (A földhivatali alaptérkép 
vizsgálatát az 1.14.1.2. - az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a 
művelési ágak és a minőségi osztályok – fejezetben mutatjuk be.)  
A településen nyilvántartott erdőterületek jelentős kiterjedésben elsősorban a külterület 
északi és észak-keleti részén, valamint a belterület nyugati határa mentén találhatóak. A 
belterülettől északra és délre elsősorban erdősávokat jelöl a NÉBIH által közzétett 
erdőállomány térkép. (A rendeltetés szerinti erdőterületek az 1.13.1.1. - szerkezeti-, 
kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek – 
fejezetben kerültek bemutatásra.) 
A külterület elsősorban déli és keleti részén nagy számban alakítottak ki korábban 0,5-1,5 
ha területű anyaggödröket. Ezek az időszakosan vízzel borított területek mára értékes 
élőhelyekké alakultak. 
(A fejezethez tartozó ábrák készítése során felhasználásra került a Google Earth 
műholdfelvétele, illetve a TeiR rendszer térinformatikai állománya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gis.teir.hu/teirgis_termeszeti_korny
ezet/) 
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület lehatárolását a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján végeztük el. A területen országos 
ökológiai hálózat magterülete, Natura 2000 terület, illetve rendeltetés szerinti erdőterületek 
találhatóak. A földhivatali alaptérkép szerint a terület legnagyobb részben legelő, kisebb 
részben szántó és erdő művelési ággal érintett.  
A helyi építési szabályzatban a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályok kerültek meghatározásra.  
 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 

A HNPI adatszolgáltatása a Natura 2000 területek és az ex lege védett kunhalom (Szőlő-
halom) elhelyezkedésére, rövid bemutatására vonatkozó adatokat tartalmazta. 
 
Natura 2000 és ex lege védett területek 
A HNPI adatszolgáltatása (2015. február) szerint Jászkisér területén Natura 2000 különleges 
madárvédelmi terület, jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, valamint 
(a HNPI 2014. májusi adatszolgáltatása alapján) kunhalom található. A Natura 2000 terület 
a hatályos TSZT szerinti beépítésre szánt területet nem érint, azonban Gip területekkel 
határos. 
A Kunhalom elnevezése Szőlő-halom, hivatkozási száma 10-020-01-01. Az adatszolgáltatás 
szerint kiterjedése 100x100 m, tengerszint feletti magassága 94 m. Felszíne bolygatott gyep, 
fás, cserjés terület, valamint kert. A terület tájképi szempontból értékes az adatszolgáltatás 
szerint. A Szőlő-halom területe a hatályos TSZT szerint beépítésre szánt területen (Lke) 
található, azonban a területen nem valósult meg lakóterületi fejlesztés. 
A kunhalmok az 1996. évi LIII. törvény - a természet védelméről – szerint védelem alatt 
állnak. 
 
23. § (2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, 
szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos 
jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek. 
 
(A fejezethez tartozó ábra készítése során felhasználásra került a Google Earth 
műholdfelvétele és a HNPI digitális adatszolgáltatásai) 
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Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 
A védett természeti területek törzskönyve szerint Jászkisér területén országos, illetve helyi 
jelentőségű természetvédelmi terület nem található.  
Forrás: 
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl&mode=search&nev=&tkv=&megye=0
&telepules=1161&vedszint=0&vedkateg=0&evszam=&orderby=nev&direction=asc&header
s=50 
A helyi építési szabályzat (Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2008. 
(V.16) rendelete Jászkisér Város (a település) közigazgatási területére vonatkozó Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről) nem tartalmaz helyi jelentőségű 
természetvédelmi területekre vonatkozó adatokat. 
 
Egyedi tájértékek 
A tájérték kataszter (TÉKA) adatai szerint Jászkisér településen 61 db egyedi tájérték 
található. Ebből az adatbázis szerint egyetlen egy sem jóváhagyott tájérték. A HNPI 
adatszolgáltatása nem tartalmazott egyedi tájértékekre vonatkozó adatokat.  
Az alábbi táblázat és ábra szemlélteti a TÉKA adatbázisának összesített adatait Jászkisér 
területére vonatkozóan: 
Tájérték típusa Darabszám 
Gémeskút 34 
Halom 7 
Feszület 4 
Római kori erődítés 4 
Szobor 2 
Erődítés 2 
Templom 1 
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Plébániatemplom 1 
Kultúrház; művelődési ház 1 
Lakóépület; épületrész; 
udvar 1 
Pince 1 
Határdomb 1 
Kiállítóhely 1 
Emlékpark 1 

Forrás: http://tajertektar.hu/hu/ 
 
Magas Természeti Értékű Területek 
A 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet - az érzékeny természeti területekre 
vonatkozó szabályokról – 2. sz. melléklete (Érzékeny természeti területekkel érintett 
települések felsorolása) szerint Jászkisér érzékeny természeti területek közé tartozik a 22798 
sz. település kóddal, továbbá a tervezett ÉTT-ek térségei között is fel van sorolva. 
A Magyar Állami Természetvédelem Hivatalos Honlapja szerint az érzékeny természeti 
területek programja (ÉTT) 2009 évtől Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) néven fut 
tovább. A honlapon felsorolt MTÉT területek között Jászkisér település nem szerepel a Hevesi 
sík MTÉT területi lehatárolását ábrázoló kiadványban. 
(Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/agrar/Hevesisik.pdf) 
A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről – 
már az MTÉT megnevezést használja. A 6. sz. mellékletben (Természetvédelmi zonális 
célprogramok támogatására jogosult Magas Természeti Értékű Terület egységek és a 
jogosult természetvédelmi zonális célprogramok) szereplő ábra (A Magas Természeti Értékű 
Területek MePAR tematikus fedvénye) szerint Jászkisér MTÉT területtel nem érintett. 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által a 2013 évben a „JÁSZSÁG Magas 
Természeti Értékű Terület (MTÉT) megvalósítására” készített javaslata szerint a tervezett 
MTÉT terület érinti Jászkisér területét.  
(Forrás: 
http://parlagisas.hu/sites/imperialeagle.hu/files/PDFs/HELICON_A7_Jaszsag_MTET_megval
ositasi_javaslat_20131027.pdf) 
A tervezet elfogadásáról nem rendelkezünk adatokkal. A korábban említettek szerint, 
hivatkozva a Magyar Állami Természetvédelem Hivatalos Honlapján felsoroltakra, MTÉT 
terület jelenleg nem érinti Jászkisér területét. 
 
Tájvédelmi körzet 
A Magyar Állami Természetvédelem Hivatalos Honlapja szerint Jászkisér területét a Hevesi 
Füves Puszták Tájvédelmi Körzet, illetve annak bővítése nem érinti. A HNPI adatszolgáltatása 
tájvédelmi körzet érintettségéről nem tesz említést.  
(Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_258-TK-93) 
A BNPI hivatalos honlapján lévő, annak működési területét bemutató ábra, illetve a 
tájvédelmi körzetek leírása szerint a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet Jászkisér 
területét nem érinti. 
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(Forrás:  
http://bnpi.hu/img/terkep/bnpi_terkep_2.pdf 
http://bnpi.hu/oldal/hevesi-fuves-pusztak-tk-55.html) 
 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

A HNPI adatszolgáltatása szerint Jászkisér területét az országos ökológiai hálózat 
pufferterülete, ökológiai folyosó területe és magterülete érinti.  
Az OTrT jogszabályi előírásai szerint magterületen és ökológiai folyosó területén új, 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.  
A magterület a település északi részét fedi le jelentős kiterjedésben, illetve kisebb 
kiterjedésben a külterület déli részét.  
A belterülettől keletre lévő, a TSZT szerint Gmg besorolású, volt Tsz területe, mely jelenleg 
állattartó telepként üzemel, az innen nyugatra lévő, Csalogány u. és Bercsényi u. között 
elhelyezkedő vízgazdálkodási terület (tó), valamint az ettől délre lévő, TSZT szerint Kre 
terület magterületbe tartozik. Ezeken felül az Apáti út mentén lévő, TSZT szerint Gip 
területek (2137/7, 2137/8, 2137/10, 0174/15, 0174/28 hrsz.) is a magterület részét 
képezik. A belterület északi részén lévő falusias és kertvárosias lakóterület keskeny sávban 
érinti a magterületet. 
Az ökológiai folyosó területe érinti a TSZT szerint Gip területbe sorolt MÁV FKG-KTT és 
Szennyvíztelep területét (033/6, 034/2, 035, 0863/4 hrsz.). 
Jelen esetben a kialakult állapotból adódóan szükséges a magterület, illetve ökológiai folyosó 
lehatárolásának felülvizsgálata.  
A felsoroltakon kívül a magterület és ökológiai folyosó területe a külterületeken fás, gyepes, 
illetve szántó művelés alatt álló területeket érint, melyek a hatályos TSZT szerint beépítésre 
nem szánt területek. 
(A fejezethez tartozó ábrák készítése során felhasználásra került a Google Earth 
műholdfelvétele, a földhivatali alaptérkép, valamint hatályos településszerkezeti tervlap) 
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1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

„Funkcionális konfliktust az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető, 
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak. 
Tájökológiai konfliktust (nézőpont, illetve megközelítés kérdése, hogy az adott hatást a 
környezet szennyezéseként vagy az ökológiai adottságok károsításaként minősítjük) az 
egymást károsító, pusztító, megszüntető, egymás létét veszélyeztető területhasználati 
módok okozzák. 
Vizuális-esztétikai konfliktust a „csúnya látvány, a rendezetlenség, a rendetlenség, a 
megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető megszakadása, hiánya 
okoz.” (Dr. Csemez Attila, Tájtervezés – tájrendezés. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1996.) 
 
FUNKCIONÁLIS KONFLIKTUSOK 
 
Az iparterületek működéséhez gyakran kapcsolódik nehézgépjármű forgalom, mely jelentős 
zajterheléssel, porszennyezéssel jár. Az iparterületek zavaró hatással lehetnek a 
lakóterületekre, amennyiben azokhoz közel helyezkednek el. Célszerű elkerülni a lakó és 
ipari funkciójú területek összenövését. Az ipari területnek kijelölt (Gip), azonban eddig be 
nem épült, hasznosítatlan iparterületek TSZT szerinti területfelhasználásának felülvizsgálata 
javasolt. 
Jászkisér területén több helyen is találhatóak állattartó telepek, melyek szintén zavaró 
hatással lehetnek a lakóterületekre, ebből adódóan szükséges védőtávolságok kijelölése.  
A földhivatali alaptérkép szerint, a belterület keleti határánál lévő állattartó telepen, a 
0931/21 hrsz.-ú ingatlanon trágyatelep található. 
A 068/1 hrsz. alatti ingatlan alrészletén a földhivatali alaptérkép repülőteret jelöl. A terület 
jelenleg gyepes borítottságú, burkolt felületek, építmények nem találhatóak rajta. A területet 
siklóernyősök fel- és leszállására használták.  
(A fejezethez tartozó ábra készítése során felhasználásra került a Google Earth 
műholdfelvétele és a földhivatali alaptérkép adatai) 
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TÁJÖKOLÓGIAI KONFLIKTUSOK 
A földhivatali alaptérkép szerint szemétlerakó telep található a 2120/1 hrsz.-ú ingatlanon, a 
3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő út mentén, a belterület dél-nyugati határánál. A terület 
jelenleg nádas, cserjés borítottságú, időszakosan vízzel borított. A Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség előzetes szakvéleménye (Hiv. sz.: 246-
20/2014) szerint a 2120/21 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladéklerakót már rekultiválták, 
utógondozás alatt áll. A jelenlegi földhivatali alaptérkép a 2120/1 hrsz. alá tünteti fel a 
területet. 
A földhivatali alaptérkép szerint szemétlerakó található a 0874/2 hrsz-ú ingatlanon, a 3225 
j. Szolnok-Jászkisér] összekötő út mentén, a belterület határától 1,5 km távolságra, dél-
keleti irányban. A terület nádas, cserjés borítottságú, jelenleg is található rajta kommunális 
eredetű szilárd hulladék. A talaj szennyezés megléte jelen esetben is feltételezhető.  
Jászkisér Város Önkormányzatának honlapja szerint a Szőlő út hrsz. 0867/2 és Hevesi út 
hrsz. 0192 ingatlanokon a korábbi hulladéklerakók rekultivációja megvalósult. (Forrás: 
http://www.jaszkiser.hu/index.php/onkormanyzat/hazai-forrasu-projektek/illegalis-
hulladeklerakok-felszamolasa) 
A hatályos TSZT a Vágóhíd út folytatása mentén (0950/2 hrsz.) dögkutat jelöl, melyhez 1000 
m-es védőtávolságot rendel. A hatályos településrendezési eszköz alátámasztó munkarésze 
szerint a dögkút mára megszűnt, azonban feltételezhető, hogy a talaj és talajvíz 
szennyezettsége jelenleg is fennáll. 
A hatályos TSZT a felsoroltakon felül további hulladéklerakót jelöl a MÁV FKG-KTT terület 
szomszédságában (038/31 hrsz.), illetve innen délre szennyvíz telepet a 033/6 hrsz. 
ingatlanon, mely a hatályos terv alátámasztó munkarésze szerint megszűnt. E két elem 
esetében is feltételezhető a talaj és talajvíz szennyezettsége. 
További potenciális pontszerű szennyező forrásokat (autómosó, benzinkút, géppark, üzem, 
hőerőmű, vasútvonalak) is jelöl az alaptérkép, melyek részletes bemutatásától jelen esetben 
eltekintünk.  
A roncsolt felületek, tájsebek az esetek legnagyobb részében vizuális-esztétikai 
konfliktusként jelennek meg a tájban. Jelen esetben a külterületen lévő anyaggödrök nem 
jelennek meg kedvezőtlen tájképi elemekként, mivel a mély fekvésből adódóan vizes, nádas, 
illetve helyenként fás borítottságúak, tájképi megjelenésük kedvező. Tájökológiai 
konfliktusok közé abban az esetben sorolhatóak, amennyiben szilárd kommunális hulladék, 
illetve egyéb szennyező anyagok jelenléte miatt fennáll a talaj, talajvíz szennyezettségének 
veszélye, mely az élővilágra nézve is káros hatást gyakorol. Az esetleges szennyezések 
feltárására további vizsgálatok szükségesek. Jelenleg e mozaikosan elhelyezkedő foltok 
értékes, vizes élőhelyekké alakultak, melyek ökológiai és tájképi szempontból is 
meghatározó elemei a tájnak. 
A földhivatali alaptérkép nagy számban jelöl a külterületen (átlagosan 0,5 - 1,5 ha területű) 
anyaggödröket. (Mindössze két esetben jelöl az alaptérkép nagyobb kiterjedésű 
anyaggödröt. Ebből az egyik a Hanyi-Tiszasülyi árvíztározó területén fekszik, mely a 
„tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése a Hanyi-Tiszasülyi árvíztározó 
területén” helyszínrajza szerint tájgazdálkodási célterület.) 
Az anyaggödrök elhelyezkedése az esetek döntő többségében megegyezik az 1:10 000 
méretarányú topográfiai térkép által jelölt sás és nád borítású vizenyős területek 
elhelyezkedésével. E mélyen fekvő területek az év nagy részében víz alatt állnak, szegélyeik, 
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illetve bizonyos esetekben teljes területük nádas borítottságú. Rehabilitációjuk 
szükségességét eldöntő, illetve a szennyezések jelenlétét feltáró további vizsgálatok végzése 
javasolt.  
A „Megvalósítási Terv a Tisza-Völgyi Árapasztó Rendszer (Ártér-reaktiválás szabályozott 
vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító 
földhasználati és fejlesztési program (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, I/a ütem)” Hanyi-
Tiszasülyi Tározóra vonatkozó térszerkezeti terve az alábbiak szerint rendelkezik az 
anyaggödrökről: 
„Az illegális lerakók, illetve amelyeknek megszűnik az engedélye rekultiválandók, a területről 
a veszélyes hulladékot szabályszerű lerakókba kell szállítani, a lerakókra rekultivációs terv 
készítendő. Az építési munkák folyamán keletkezett tájsebek, kitaposott, elszennyezett 
területek rekultivációja, a szennyező anyagok elszállításra, a természetszerű állapot 
helyreállítása.” 
Az anyaggödrök rehabilitációja során javasoljuk a vizes élőhelyként való helyreállítás 
lehetőségének vizsgálatát. (A földhivatali alaptérkép két helyen (2116/1, 2015 hrsz.) is jelöl 
mocsaras területet, melyek esetében szintén felmerül a vizes élőhelyként történő 
rehabilitáció lehetősége.) 
 
VIZUÁLIS-ESZTÉTIKAI KONFLIKTUSOK 
A „Megvalósítási Terv a Tisza-Völgyi Árapasztó Rendszer (Ártér-reaktiválás szabályozott 
vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító 
földhasználati és fejlesztési program (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, I/a ütem)” Hanyi-
Tiszasülyi Tározóra vonatkozó térszerkezeti terve a tározó tájba illesztésére vonatkozóan 
fogalmaz meg javaslatokat.  
„A gát előterébe az elképzelésekkel ellentétben nem egy összefüggő erdősáv telepítését, 
hanem fákkal, cserjékkel természetszerűen kialakított növénycsoportok ültetését javasoljuk. 
A településrendezési tervekben, mint tájképvédelmi övezet jelenhet meg.” 
A külterületen a 220 kV légvezeték zavaró hatású tájképi látványt nyújt. 
 
A belterületen belül az alábbi vizuális-esztétikai konfliktusok érzékelhetőek: 
- MÁV terület (vasútállomás környezete, 2111/2 és 2127 hrsz.) rendezetlen állapotú. 
- A volt dohánybeváltó területén (95/1 hrsz.) leromlott, elhanyagolt állapotú épületek állnak. 
- Az általános iskola udvarán (979/2 hrsz.) található takaratlan műtárgy (szivattyúház) 
zavaró megjelenésű. 
 
Összegzés: A településen jelentős magasságkülönbségek nem találhatók, viszont a 
mikrodomborzat igen változatos, amely a belvízzel való veszélyeztetettség 
szempontjából meghatározó. Jászkisér területének legnagyobb részén jó 
termőképességű talajok találhatók, melyek alkalmassá teszik a területet a 
mezőgazdasági célú hasznosításra. A település külterületein a felszíni vízfolyások 
közé a belvíz elvezetése céljából kiépített csatornák tartoznak. A település keleti 
részén található a Hanyi-Tiszasülyi Árvízszint-csökkentő Tározó. Növényzeti 
szempontból a vizek mentén megjelenő ártéri puhafás és keményfás erdők, 
nádasok jelenléte a jellemző, illetve a szárazabb területeken a szikes rétek, 
cickórós puszták adják az értékesebb élőhelyeket. A településen tájképvédelmi 
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szempontból kiemelten kezelendő terület, Natura 2000 területek, valamint egy ex 
lege védett kunhalom található. A TÉKA adatbázis 34 db egyedi tájértéket jelöl a 
településen. Jászkisér területét érinti az Országos Ökológiai Hálózat magterülete, 
ökológiai folyosó területe és puffer területe. 
 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

A zöldfelületi karaktert meghatározó elemek közé tartoznak a belterületen belül az 
közparkok, intézménykertek, magánkertek, nyílt sportpályák és környezetük, vízfelületek és 
környezetük, fasorok. 
A fejezethez tartozó ábrán zöld színnel jelöltük a hatályos TSZT által jelölt zöldterületeket. 
Ezek nagy része, (elsősorban a belterület határán fekvő foltok) fás, gyepes borítottságú. 
Kiépített közpark a településközpontban lévő 1069/1, 230/2 hrsz-ú, illetve a belterület 
nyugati részén, a Fő út mentén lévő (vízműterület szomszédságában) 2132/2 hrsz-ú 
telkeken található.  
A településen található középületek, intézményi épületek elhelyezkedését az 1.14.1.4. - 
funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) – fejezetben 
mutatjuk be.  
A református templom és katolikus templom kertje, valamint a művelődésház környezete 
egyaránt rendezett megjelenésű, továbbá értékes faállománnyal rendelkezik, a település 
értékes, védendő zöldfelületi elemei közé tartozik. A Városháza kertje szintén kedvező, 
rendezett megjelenésű, azonban a Fő út felőli oldalon, a parkoló környezetének megjelenése 
dézsás növények elhelyezésével javítható lenne. 
Az egészségház szomszédságában lévő (1069/1 hrsz.) közpark a település értékes, védendő 
zöldfelületei közé tartozik. A földhivatali alaptérkép szerinti tájház (Csete Balázs 
Helytörténeti Gyűjtemény, 1979/3 hrsz.), illetve a mellette lévő óvoda (1979/4 hrsz.) kertje 
esztétikus megjelenésű, fás növényzettel borított. 
A Vágóhíd utca mentén lévő (731/2 hrsz.) tó és környezete értékes, védendő zöldfelületi 
elemek. A Vasút utca, Kiskőr út által közrezárt területen (2129/9 hrsz.) lévő labdarúgó pálya 
környezete fás borítottságú, azonban a sportegyesület bejárata rendezettebb megjelenésű 
lenne előkert kialakításával, fás növényzet telepítésével. 
A Fő út mentén lévő hársfasor a település egyik legszebb, megőrzendő vonalas zöldfelületi 
eleme. A település forgalmasabb utcái esetében a fásítás mértékét az 1.13.2. - A zöldfelületi 
rendszer konfliktusai és problémái – fejezetben mutatjuk be. 
A magánkertek esetében elkülöníthetőek a kertvárosias lakóterületen, illetve a falusias 
lakóterületen lévő kertek. A falusias lakóterület magánkertjei jelentősen nagyobb méretű 
hátsókerttel rendelkeznek, itt jellemzően haszonnövényeket (gyümölcs- és zöldségfélék) 
termesztenek. A kertvárosias lakóterületen lévő kertek területe alacsonyabb méretű, 
nagyobb mértékű beépítettség jellemző rájuk, viszont ezek esetében is gyakori a 
gyümölcstermő fafajok ültetése.  
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A NÉBIH erdőterületeket ábrázoló térinformatikai nyilvántartása szerint Jászkisér területén 
védelmi, gazdasági és egyéb rendeltetésű erdők találhatóak. A hatályos TSZT szinte teljes 
mértékben erdőterületbe sorolja a nyilvántartott erdőket, kivéve két alacsony kiterjedésű 
erdősáv esetében (0859/11, 0170/8 hrsz-ú ingatlan teljes területe és a 0153/31 hrsz-ú 
ingatlan részterülete). 
A zöldfelületi karaktert meghatározó elemek közé tartoznak még a külterületen lévő 
mesterséges vízfolyások (csatornák), melyek ökológiai folyosóként szolgálnak az élővilág 
számára. Ezek elhelyezkedését az 1.12.1. - Természeti adottságok – fejezetben bemutattuk.  
Értékes vizes élőhelyek alakultak ki a mozaikosan elhelyezkedő anyaggödrök helyén, melyek 
a zöldfelületi karakter meghatározó elemei. Elhelyezkedésüket a 1.12.4. - Tájhasználati 
konfliktusok és problémák értékelése – fejezetben bemutattuk.  
(A fejezethez tartozó ábrák készítése során felhasználásra került a Google Earth 
műholdfelvétele, a NÉBIH erdőterületeket ábrázoló digitális adatbázisa, valamit a földhivatali 
alaptérkép) 
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1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A TeiR rendszer REMEK (Regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek) 
alkalmazása szerint Jászkisér településen az egy lakosra jutó zöldfelület nagysága 2007 
évben 7 m2, míg 2010 évben 7,4 m2 volt, mely érték a kistérségi átlag feletti. Fontos 
megjegyezni, hogy a hatályos TSZT által jelölt zöldterületeken az esetek döntő többségében 
nem épült ki közpark, jelenleg fás, gyepes borítottságúak. 
Forrás: https://www.teir.hu/teirpub/remek.gen?xids=448,449&xtertip=T&xterkod=2279 
 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A belterületek zöldfelületi karaktert meghatározó elemei közé tartoznak a fasorok, utak menti 
fásítások. A 3225 j. Szolnok-Jászkisér] összekötő út, a 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő 
út belterületi, valamint belterülettel határos szakaszán, a Fő út, Vágóhíd út és Petőfi út 
mentén vizsgáltuk a fásítás mértékét, mivel ezek az utak mentén feltételezhető a legnagyobb 
mértékű gépjárműforgalom a településen belül. Az alábbi táblázat szemlélteti a vizsgált utak 
mentén a fásítás mértékét: 
Út megnevezése Fásítás mértéke 
Fő út egyoldali összefüggő fasor 
Vágóhíd út megszakításokkal szabdalt fasor 
Petőfi út megszakításokkal szabdalt fasor 
  
3225 j. Szolnok-Jászkisér] összekötő út belterületi szakaszai (Sülyi út, Kiskőr út, Petőfi 
út, Kossuth Lajos út): 
Sülyi út fásítás nem található rajta 
Kiskőr út helyenként megtalálható, 5-10 egyedből 

álló fásítás 
Petőfi út fásítás nem található rajta 
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Kossuth Lajos út helyenként megtalálható, 5-10 egyedből 
álló fásítás 

  
3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő út nagyobb megszakításokkal szabdalt út 

menti fásítás 
 
A hatályos TSZT által feltüntetett zöldterületek közül mindössze három területén (1069/1, 
230/2, 2132/2 hrsz.) található kiépített közpark, a többi többnyire gyepes borítottságú. E 
területeken szükséges lenne a zöldterületi funkciót ténylegesen betöltő közpark kialakítása. 
A Fő út mentén, a településközpontban lévő, általános iskola udvarával határos telek (986 
hrsz-ú ingatlan) gyepes borítottságú, fátlan terület. Megjelenése kissé elüt a szomszédos 
ingatlanokétól, növénytelepítéssel a jelenleginél nagyobb mértékben illeszkedne 
környezetéhez. A 979/2 hrsz. alatt lévő általános iskola udvarán szintén szükséges lenne a 
fás növényzet mértékének növelés mind esztétikai szempontból, mind árnyékolás 
tekintetében. Az ingatlanon lévő szivattyúházak megjelenése településképi szempontból 
kissé zavaró látványt nyújt, növénytelepítéssel oldottabbá válna a két „halomszerű” elem 
megjelenése. 
A labdarúgó pálya melletti sportegyesület bejáratánál (2129/9 hrsz.) előkert kialakításával, 
illetve fás növényzet telepítésével rendezettebb megjelenést nyújtana a terület 
leggyakrabban használt része. 
A Vágóhíd utca mentén lévő (731/2 hrsz.) tó és környezete értékes, védendő elem. A 
hatályos TSZT a tó területét vízgazdálkodási területként tünteti fel, azonban a vízfelület déli 
részén zöldterületet jelöl. Jelen esetben a lehatárolás pontosítása szükséges.  
A külterületek esetében az erdőterületek, illetve a vizes élőhelyek (anyaggödrök) elszórtan, 
mozaikosan helyezkednek el. Tájökológiai és tájképi szempontból is célszerű lenne a 
közöttük levő kapcsolatok erősítése. A külterületi csatornák mentén fasorok, a 
szántóterületeken pedig erdősáv hálózat kialakítása a jelenleginél nagyobb mértékben tenné 
lehetővé a fajok egyedeinek élőhelyek közötti vándorlását, ökológiai kapcsolatok erősítését. 
 
Összegzés: A település közterületein található zöldfelületek összességében 
rendezettek. A vonalas zöldfelületi elemek közül a Fő út menti hársfasor 
kiemelkedő, megőrzendő érték. Az üzemtervi erdőterületeket a TSZT szinte teljes 
mértékben erdőterületbe sorolja. A településen kistérségi átlag feletti az egy 
lakosra jutó zöldfelület nagysága, ugyanakkor többségében gyepes borítottságú 
területekről van csak szó. A TSZT által jelölt zöldterületeken és a főbb közlekedési 
utak mentén fák, fasorok telepítésére van szükség. 
 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A földhivatali alaptérkép szerinti belterületen a hatályos TSZT a legnagyobb kiterjedésben 
falusias lakóterületet (Lf) jelöl. A település központja és a Fő út mente településközponti 
vegyes területbe (Vt) tartozik. A belterület déli és keleti részén kertvárosias lakóterület (Lke) 
övezi a falusias lakóterületet. A belterületen elszórtan találhatóak zöldterületek (Z), 
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melyeken a legtöbb esetben nem épült ki közpark. A belterület nyugati határa mentén ipari, 
gazdasági területek (Gip), kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz), közlekedési 
terület - vasút – (KÖk), illetve erdőterületek (E) találhatóak. A hatályos TSZT a különleges 
területeken belül megkülönböztet sportterületet (Ksp), rekreációs területet (Kre), temető 
területet (Kte), valamint bányaterületet (Kb). A belterület nyugati részén található 
temetőterület, a keleti részén pedig rekreációs terület, mely jelenleg kihasználatlan, fás, 
gyepes borítottságú. További rekreációs területek közé tartozik a Jászkiséri labdarúgó pálya. 
A belterület keleti határa mentén vízgazdálkodási terület (V) található, mely a Vágóhíd út 
menti tavat fedi le.  
A földhivatali alaptérkép szerinti zártkerti területen a hatályos TSZT az északi részen 
kertvárosias lakóterületet (Lke), illetve zöldterületet (Z) jelöl. E területek jelenleg 
mezőgazdasági művelés alatt állnak. A zártkerti fekvésű terület déli része kertes 
mezőgazdasági területbe (Mk), keleti része pedig Mezőgazdasági üzemi területbe (Gmg) 
tartozik. A Gmg besorolású terület valós használata, telekstruktúrája teljes mértékben 
egyezik a szomszédos Mk területekkel, ahol parcellánkénti művelés figyelhető meg, 
mezőgazdasági üzem nem található a területen.  
A hatályos TSZT sajátosságai közé tartozik a lakóterületeket keleti és déli oldalról övező 
erdőterület (E) kijelölése. A kertvárosias lakóterületek (Lke) jelentős része jelenleg 
mezőgazdasági hasznosítású terület, az azt övező erdőterületen (E) sem valósult meg a 
kijelölt területfelhasználás szerinti hasznosítás.  
A külterületek túlnyomó részét a hatályos TSZT általános mezőgazdasági területbe (Má) 
sorolja. 
A belterülettől északra, a település közigazgatási határánál, a Jászkiséri-csatorna mentén a 
hatályos TSZT kertes mezőgazdasági területet (Mk) jelöl. Itt a telekstruktúra eltér a 
szomszédos területekétől, az átlagos telekméret alacsonyabb, telkenkénti művelés figyelhető 
meg. A földhivatali alaptérkép szerint a terület szántó művelés alá tartozik.  
A külterületen a belterület határától észak-nyugatra, valamint délre jelentős kiterjedésű ipari 
gazdasági területek (Gip), valamint kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) 
lettek kijelölve a hatályos TSZT által. Ezek kihasználtságát az 1.6.2. - A hatályos 
településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek – fejezetben ismertettük.  
A belterülettől keletre mezőgazdasági üzemi területet (Gmg) jelöl a TSZT, melyen jelenleg 
állattartó telep található. Különleges - bányaterület (Kb) a belterülettől északra a téglagyár 
szomszédságában található, itt jelenleg nem folytatnak nyersanyag kitermelést. 
Jászkisér külterületei belvízzel jelentős mértékben érintettek, ezért annak elvezetésére 
csatornahálózat épült ki. A külterületi csatornák, valamint a település északi részén lévő 
halastavak vízgadálkodási területbe (V) vannak besorolva a hatályos TSZT által.  
Erdőterületek (E) a legnagyobb kiterjedésben a külterület észak-keleti részén vannak 
kijelölve a hatályos TSZT szerint. A tényleges erdő borítottságú, illetve a nyilvántartott 
erdőterületek kiterjedése a hatályos TSZT által jelölthöz képest alacsonyabb mértékűek. A 
hatályos TSZT a legnagyobb kiterjedésben a Hanyi-Tiszasülyi Árvízszint-csökkentő Tározó 
területén jelöl erdőterületet.  
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1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 

 
A földhivatal alaptérkép adatainak térinformatikai állománnyá való alakítása után 
leválogattuk a földhivatal adatszolgáltatása szerinti, átlagosnál jobb minőségű 
termőföldeket, melyeket a fejezethez tartozó ábrán feltüntettünk. A földhivatal 
adatszolgáltatása szerint külterületen az Sz1, Sz2, Sz3, Gy2, L2, L3, L4, R3, E1, belterületen 
az Sz1, Sz2, R3, E1, a zártkerti fekvésű területen Sz1, Sz2, Gy2, K2, L2, R3, E3 minőségi 
osztályok átlag felettiek.  
A 2007. évi CXXIX. törvény - a termőföld védelméről – szerint 
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6/B. § (2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak – a (3) bekezdésben 
meghatározott eset kivételével – kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz 
készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területek 
a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre szánt 
terület övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra hasonló körülmények és 
feltételek esetén átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, 
vagy 
b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben 
lehetőség van a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is. 
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a zártkerti ingatlan esetében, ha a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a zártkerti ingatlan területének 
beépítésre szánt területbe történő átsorolása érdekében történik. 
… 
8. § (3) A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem 
átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, 
létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek 
esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet. 
… 
… 
11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű 
termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. 
(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg 
helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő 
igénybevétele esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása 
mellett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű 
termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. 
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni 
különösen 
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 
b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt; 
c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával 
beruházási célterületté nyilvánított. 
(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 
 
Az alaptérkép szerinti zártkerti területek nagy része, a belterülettől keletre lévő 
mezőgazdasági üzemi terület (Gmg) déli része, illetve a belterülettől észak-nyugatra lévő 
ipari gazdasági (Gip) és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) területek szinte teljes 
egészében átlagosnál jobb minőségű termőfölddel érintettek. A külterületnek elsősorban a 
keleti és déli része érintett átlagosnál jobb minőségű termőfölddel. 
A földhivatali alaptérkép a külterületek legnagyobb részén szántó művelési ágat jelöl. A 
belterülettől északra és délre legelő látható az alaptérképen. Gyümölcs és kert művelési ág 
a zártkerti területre jellemző. Kivett területek közé tartozik a belterület, külterületen lévő 
ipari területek, majorok, tanyák, halastavak, csatornák, árkok és közlekedési területek.  
A földhivatali alaptérkép feltünteti a majorok, tanyák elhelyezkedését, melyekre sajátos 
szabályozási elemek vonatkoznak.   
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A jogszabály 6/B. § (2) és (3) bekezdése szerint a volt zártkerti fekvésű területeken 
beépítésre szánt terület abban az esetben is kijelölhető, ha azok átlagosnál jobb minőségű 
termőfölddel érintettek. (Jelen fejezethez tartotó ábrán feltüntettük az átlagosnál jobb 
minőségű termőföldek elhelyezkedését.)  
A jogszabály 11. § (1) és (2) bekezdése szerint átlagosnál jobb minőségű termőföldet más 
célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 
A jogszabály értelmében az átlagosnál jobb minőségű termőfölddel érintett zártkerti 
területek/részterületek ugyan beépítésre szánt területté nyilváníthatóak, azonban a művelés 
nem szüntethető meg rajtuk, ennél fogva azok más célú hasznosítása (pl. lakó, üdülő 
funkciójú hasznosítás, stb.) sem lehetséges.  
 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A hatályos TSZT az alábbi beépítésre szánt területeket jelöli: 
- Falusias lakóterület (Lf) 
- Kertvárosias lakóterület (Lke) 
- Településközponti vegyes terület (Vt) 
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 
- Ipari gazdasági terület (Gip) 
- Mezőgazdasági üzemi terület (Gmg) 
- Különleges – Sportterület (Ksp) 
- Különleges – Rekreációs terület (Kre) 
- Különleges – Temető terület (Kt) 
- Különleges – Bányaterület (Kb) 
 
A hatályos TSZT az alábbi beépítésre nem szánt területeket jelöli: 
- Zöldterület (Z) 
- Erdőterület (E) 
- Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
- Általános mezőgazdasági terület (Má) 
- Vízgazdálkodási terület (V) 
- Közlekedési terület – Vasút (KÖk) 
- Közlekedési terület – Közúti, közmű terület (KÖu) 
 
Az egyes terület felhasználások területi elhelyezkedését az 1.14.1.1. - a település szerkezete, 
a helyi sajátosságok vizsgálata -, illetve az - 1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv 
megállapításai, megvalósult elemek – fejezetben ismertettük.  
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1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

 
A földhivatali alaptérkép tartalmaz adatokat a középületek, közintézmények 
elhelyezkedésére vonatkozóan, melyeket a fejezethez tartozó ábrán feltüntettünk. A 
településen működik bölcsöde, óvoda, általános iskola, illetve könyvtár. Kulturális 
intézmények közé tartozik művelődási ház, valamint a tájház. Egészségügyi ellátás az 
egészségházban történik, emellett idősek otthona is található Jászkiséren. A 
településközpontban katolikus és református templom is található.  
Ezen felül az alaptérkép alrészlet művelési ágai között található még sportpálya (a Jászkiséri 
labdarúgó pályát jelöli). A temető a belterület nyugati részén található.  
 
A földhivatali alaptérkép szerinti közintézmények elhelyezkedését összevetettük a hatályos 
TSZT területfelhasználásaival. Az alábbi esetekben áll fenn eltérés a területfelhasználási 
kategória és a területén található intézmény esetében. 
- A MÁV FKG-KTT területén (033/5 hrsz.) a földhivatali alaptérkép iskolát jelöl. A terület 
a hatályos TSZT szerint ipari gazdasági (Gip) terület.  
- A földhivatali alaptérkép a belterület keleti határa mentén a Gát utca mentén (0927 
hrsz.) temetőt jelöl a hatályos TSZT szerinti általános mezőgazdasági (Má) területen. A 
temető már nem áll használat alatt, eredeti funkcióját nem tölti be. 
- A 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő út és a Fő út találkozásánál (0142/2 hrsz.) 
vendégház üzemel a hatályos TSZT szerinti zöldterületen.  
- A Vágóhíd út mentén lévő tónál (730/4 hrsz.) büfé üzemel a hatályos TSZT szerinti 
vízgazdálkodási területen. A büfé a vízfelülettől különálló telken található. 
 
(A fejezethez tartozó ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok, 
illetve a Google Earth műholdfelvétele) 
 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

Az Önkormányzat adatszolgáltatása alapján az alábbi barnamezős területek találhatók 
Jászkiséren: 
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• 0161/3 hrsz. régi Téglagyár (tulajdonosJászkiséri Agroszöv Zrt.) 
fejlesztési elképzelés: tégla, vályogtégla, cserép készítése 

• 0152/10 hrsz. kivett gazdasági épület, istálló (tulajdonos: Jászkisér Város 
Önkormányzata)  
fejlesztési elképzelés: állattenyésztés, esetleg raktározás, üzemcsarnokká alakítás 

• 0174/22 hrsz. régi szervizműhely (Agroszöv Zrt. tulajdona) 
fejlesztési elképzelés: műhely, üzem, raktár 

• 0174/10 hrsz. Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulat gépműhelye 
fejlesztési elképzelés: gépműhely, üzem, raktár 

• 2123/11 hrsz. volt üzem (ismeretlen tulajdonos) 
fejlesztési elképzelés: üzem, raktár 

• 1183, 1181 hrsz. volt KTSZ (ismeretlen tulajdonos) 
fejlesztési elképzelés: autóbusz állomás, parkolók, kerékpártároló, szolgáltatóház 

• 2115/2 hrsz. KÖTIVIZIG telephely (tulajdonos: KÖTIVIZIG) 
fejlesztési elképzelés: JÁTI Nonprofit Kft. telephely 

• 2119/7, 2119/10 hrsz. ipartelep (tulajdonos: Jászkisér Város Önkormányzata) 
fejlesztési elképzelés: ipartelep 

• 95/1 hrsz. volt Dohánybeváltó (tulajdonos: Jászkisér Város Önkormányzata) 
fejlesztési elképzelés: sport és kulturális tevékenység 

• 2137/3 hrsz. volt bútorüzem (ismeretlen tulajdonos) 
fejlesztési elképzelés: üzem, raktár 

 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 2015.09.22. az ábra készítése során felhasználásra 
kerültek az állami alapadatok. 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

A Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása (2015.08.05., ikt. szám: 
KSH/ADKI/1486/2015) szerint Jászkisér területén 6 db 30%-os szegregációs mutatóval és 5 
db 35%-os szegregációs mutatóval rendelkező terület található. A szegregációs mutató alatt 
a KSH az alábbiakat érti: „A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
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rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül) értéke az érintett területen 30% / 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri 
az 50 főt.” 
30% feletti szegregációs mutatóval rendelkező 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.) 
• 6. szegregátum (Zrínyi u. - Béke u. - Kút u. - Nagykör út - Bem u. - Hevesi út - Pipa 

u.) 
35% feletti szegregációs mutatóval rendelkező területek: 

• 1. szegregátum (Nagykör út - Fecske u. - Perem u. - Hajó u. - Nagykör út 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 (Somogyi B. u. - Bajcsy-Zsilinszky u. - Sülyi út - Kovács u. -Szőlő u. 

- Sülyi út - Fényes u.) 
• 5. szegregátum (Szabadság u.- Deák F. u. - Velence u. - Bercsényi u. - belterületi 

határ - Gát u. - Hunyadi u. - Gát u. - belterületi határ - Bartók B. u. - Rákóczi u. - 
Szarka u.) 

 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A telekméretek vizsgálatát a hatályos helyi építési szabályzat (Jászkisér Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2008. (V.16) rendelete) övezeti előírásai (legkisebb 
kialakítható telekméret) alapján végeztük.  
Az 500 m2-nél alacsonyabb területű telkek elsősorban a településközpont körül találhatóak. 
Az 500 és 800 m2 közötti telkek szintén a központ körül sűrűsödnek, ezen felül a falusias 
lakóterületen elszórtan, alacsony számban helyezkednek el. A 800 és 1000 m2 közötti méretű 
telkek mozaikosan helyezkednek el a belterületen belül. Az 1000 és 3000 m2 közötti telkek 
jellemzően a belterület külső részein találhatóak. A 3000 és 10 000 m2 közötti telkek a 
belterületen belül a településközpontban, a zártkerti fekvésű területen, illetve a 
külterületeken találhatóak. A külterületeken a legjellemzőbbek a 10 ha feletti telkek, azonban 
tömbszerűen több helyen is láthatóak 10 ha alatti méretű telkek.  
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Az alábbi táblázatban vizsgáltuk a beépíthetőség szempontjából meghatározó 
területfelhasználásokat, illetve a telekstruktúra és hasznosítási mód szempontjából önálló 
területi egységet képező zártkerti terület, valamint a tanyák és majorok telekméreteit.  

Terület-
felhasználás 

telkek átlagos 
beépítettsége (m2) 

legkisebb 
telekméret 
(m2) 

legnagyobb 
telekméret (m2) 

darabszám 

Lf 1167,1 29,0 36794,3 1953 
Lke 1678,8 14,4 93525,1 1045 
Vt 1446,6 49,6 22076,1 117 
Gip 19400,7 502,5 163158,9 71 
Gksz 14470,2 240,2 77251,8 22 
egyéb területek        
Zártkert 1391,8 34,3 16745,3 1128 
Tanya 2431,2 700,2 8155,9 27 
Major 53450,0 3752,1 118174,1 10 

 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

A telkek tulajdoni formája tekintetében eltérő viselkedést a Magyar Állam, az Önkormányzat 
és a magántulajdonban álló ingatlanok mutatnak.  
Az Önkormányzati vagyonkataszter a következő fejezetben részletes kifejtésre kerül.  
A Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokról részletes adataink nincsenek. Jó néhány 
ingatlantípus állami tulajdona viszont ismert. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 4. § (1) bekezdése alapján az állam kizárólagos tulajdonába tartoznak az alábbiak: 
 
Csatornák: 2 m3/s torkolati vízszállító-képességet meghaladó csatorna 

- Millér-csatorna 
- Csátés-csatorna 
- Tiszasülyi-28. csatorna 
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- 22. csatorna 
 
Vasúti pálya: 
 - 86 sz. [Vámosgyörk-Újszász] vasútvonal 
 
Országos közutak: 
 - 3225 j. [Szolnok-Jászkisér] összekötő út 
 - 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő út 

- 32327 j. Jászkisér állomáshoz vezető út 
- 46123 j. vasútállomásra vezető út 

 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elhelyezkedésének vizsgálatát az önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján végeztük el. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közé tartoznak 
a településközpontban lévő ingatlanok jelentős része (pl.: Kossuth tér, Jubileum tér stb.), a 
belterület határán lévő Gip, Gksz, Z, Kre besorolású területek egy része, belterületi utcák, 
továbbá a külterületi mezőgazdasági földutak és csatornák, valamint a zártkerti fekvésű 
ingatlanok egy része. 

 
 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Az épületállomány, épített környezet vizsgálatát a földhivatali alaptérkép adatai alapján 
végeztük. Az épületállomány funkció szerinti bemutatását az 1.14.5. - Az építmények 
vizsgálata – fejezetben végeztük el. 
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1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

A földhivatali alaptérkép Jászkisér területén lakóépületeket, gazdasági és melléképületeket, 
középületeket, közintézményeket, üzemi épületeket és építményeket, vegyes és rendezetlen 
funkciójú épületeket jelöl. 
A településközpontban találhatóak meg legnagyobb számban a középületek, 
közintézmények. Ezek elhelyezkedését, funkcióját az 1.14.1.4. - funkció vizsgálat 
(intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) – fejezetben ismertettük.  
A lakóterületeken (Lf, Lke) a lakóépületek mellett a telkek belső részén gazdasági és 
melléképületek állnak.  
Rendezetlen funkciójú épületek elsősorban külterületeken (pl.: Szellőhát területén, volt TSZ 
területeken és állami gazdaságok helyén) állnak.  
A Gmg besorolású területeken elsősorban üzemi épületek állnak (pl.: istálló, 
takarmánytároló, szénatároló, trágyatároló, stb.) 
 

 
 
 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

A belterület egészére az oldalhatáron álló beépítési mód jellemző. 
A beépítettség mértéke belterület külső részén (Lf és Lke területeken) az esetek túlnyomó 
többségében 30 % alatti. A belterület középső részén fordulnak elő leggyakrabban a 30 %-
nál magasabb beépíttségű lakóterületi ingatlanok. 
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - az országos településrendezési és építési 
követelményekről - 2. számú melléklete (A beépítésre szánt területek építési használatának 
megengedett felső határértékei) szerint a falusias (Lf) és kertvárosias (Lke) lakóterület 
esetében a megengedett legnagyobb beépítettség 30 %. A településközpont körül, a 
belterület más részeitől eltérően, nagyobb arányban vannak jelen a 30 %-nál magasabb 
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mértékű beépítettséggel rendelkező telkek. Elhelyezkedésük azonos az 1.14.2.1. - 
telekmorfológia és telekméret vizsgálat – fejezetben bemutatott, 800 m2-nél alacsonyabb 
területű telkek elhelyezkedésével, melyek szintén a településközpont körül helyezkednek el 
a legnagyobb sűrűségben. E városrészen a telkek területének alacsony méretéből adódik a 
szomszédos lakóterületekétől eltérő, magasabb mértékű beépítettség.  
A kialakult állapot, valamint a jelenleginél magasabb mértékű beépítettségre mutatkozó 
igény miatt, az itt található ingatlanok esetében javasoljuk a kisvárosias lakóterületbe való 
átsorolást, melynek hatására az alacsony méretű, központ körül elhelyezkedő ingatlanok 
kedvezőbb beépíthetőségi feltételekkel rendelkeznének. 
A falusias lakóterületen (Lf) a telkek szinte mindegyike beépült. A kertvárosias lakóterületek 
(Lk) déli részén (zártkerti fekvésű terület és környezete) találhatóak beépítetlen ingatlanok, 
melyek még művelés alatt állnak. Az 1.6.2. - A hatályos településszerkezeti terv 
megállapításai, megvalósult elemek – fejezetben bemutattuk a kihasználatlan lakó-, 
gazdasági- és ipari területek elhelyezkedését.  
 

 
 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata szerint a falusias lakóterületeken a megengedett 
legnagyobb építménymagasság 4,0 m (Lf-3), illetve 4,5 m (Lf-1, Lf-2). A kertvárosias 
lakóterületen ez az érték 4,5 m. A településközponti vegyes területen 7,5 m (Vt-1), 4,5 m 
(Vt-2), és 6,5 m (Vt-3) a megengedett legnagyobb építménymagasság.  
A lakóterületeken egyszintes épületek állnak, míg a településközponti területeken helyenként 
megtalálhatóak kétszintes épületek is.  
A településen vegyes elhelyezkedéssel találhatóak meg nyereg-, sátor-, csonka- és kontyolt 
tetős épületek. 
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1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 
épülettípusok 

A településkarakter tekintetében elmondható, hogy a Kossuth tér, Jubileum tér, valamint a 
Fő út mentén központosodás figyelhető meg. E terület településközponti vegyes területbe 
tartozik a hatályos településszerkezeti terv szerint. A legnagyobb arányban itt találhatóak 
meg közintézmények. A Fő út mentén található hársfasor, illetve a településközpontban lévő 
katolikus és református templom, továbbá a rendezett közterek a településkép értékes, 
meghatározó elemei.  
A településközpont körül elhelyezkedő falusias lakóterületek a telekméretek tekintetében 
eltérnek a belterület határa mentén lévő falusias lakóterületektől. A központ körül 
alacsonyabb telekméretek figyelhetők meg, melyből adódóan az itt lévő ingatlanok 
beépítettsége is magasabb mértékű.  
A belterület külső részén lévő falusias lakóterületek esetében is spontán kialakult telekosztás 
figyelhető meg, azonban a már említettek szerint e területrészeken magasabbak a 
telekméretek, mint a központ körül.  
A kertvárosias lakóterületek szabályosan tervezett telekosztása eltér a falusias 
lakóterületekétől. A telekméretek is magasabbak e területeken, mint a falusias 
lakóterületeken. A lakóterületekre lakó-, illetve gazdasági és melléképületek jellemzőek. A 
kertvárosias lakóterületek jelentős része még kihasználatlan. 
A lakóterületi besorolású területeken belül, illetve azok határa mentén helyenként kialakultak 
ipartelepek, melyeken üzemi, illetve gazdasági és melléképületek találhatóak. Ide tartozik a 
Fő út mentén lévő 1183 és 79/1 hrsz. alatt lévő ipartelep, továbbá a zártkerti területen, 
illetve attól északra elhelyezkedő telephelyek (2833, 2091/1, 2092/1 hrsz.). 
A településen több helyen is találhatóak mezőgazdasági központok. A belterülettől nyugatra 
állattartó telep található, melyen az állattartáshoz kapcsolódó üzemi épületek állnak. A 
belterülettől délre (Szellőhát területe) is található major a földhivatali alaptérkép szerint, 
melyhez déli irányból tanyás terület kapcsolódik.   
A településen az oldalhatáron álló beépítési mód a legelterjedtebb, mely jellemző a 
lakóterület egészére. Szabadon álló épületek alacsony számban, a településközpont körül 
találhatóak.  
 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Az első katonai felmérésen (1780-1784) a lakott terület a jelenlegi belterület északi határáig 
húzódott, azonban a belterület déli részén, még nem láthatók épületek. A telekstruktúra 
vizsgálatából (1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat – fejezetben bemutatottak 
alapján) következtethetünk a történeti településmag elhelyezkedésére, mely a Kossuth tér 
és Jubileum tér körül alakult ki. E területen a 800, illetve 500 m2 alatti területű telkek 
sűrűsödése figyelhető meg. 
 

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A Lechner Lajos Tudásközpont 2014. május 15. napi adatszolgáltatása alapján végeztük el a 
régészeti lelőhelyek, illetve műemlékek lehatárolását. A régészeti lelőhelyeket és a védett 
műemlékeket az alábbi ábrákon tüntettük fel. 
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1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

A műemléki védelem alá eső épületeket az 1.14.6.5. - műemlék, műemlékegyüttes – 
fejezetben, a helyi védelem alá tartozó épületeket pedig a 1.14.6.9. - helyi védelem – 
fejezetben mutattuk be. 
 

1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

Az Országos Területrendezési Terv 3/6. számú melléklete – Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete – szerint Jászkisér területe világörökségi és világörökségi 
várományos területtel nem érintett.  
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2015.01.20 napi, 
elektronikus levelében nyújtott tájékoztatás szerint a 1979/3 hrsz. alatt lévő tájház (Csete 
Balázs Helytörténeti Gyűjtemény) „a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény 71. § (1) bekezdés e) pontja szerint vezetett központi, közhiteles hatósági 
nyilvántartás alapján nem érinti sem világörökségi helyszín, sem világörökségi várományos 
helyszín.” 
 

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

A Lechner Lajos Tudásközpont 2014. május 15. napi adatszolgáltatása alapján végeztük el a 
műemlékek lehatárolását. Műemlékek közé tartozik a Református (törzsszám: 4014) és a 
Római Katolikus templom (törzsszám: 10643).  
 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 
emlékhely 

Jászkisér településen műemléki védettség alatt álló történeti kert, temető, illetve 
temetkezési hely nem található. Az alaptérkép a két helyen jelöl temetőt a területen. Ebből 
a belterület nyugati részén lévő áll használat alatt.  
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A belterület keleti határán fekvő, 2690 m2 területű, 0927 hrsz. alatti ingatlanon is jelöl 
temetőt a földhivatali alaptérkép, azonban a terület jelenlegi funkciója már más. A hatályos 
TSZT általános mezőgazdasági területbe sorolja az ingatlant. 
 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 
környezet 

A Helyi Építési Szabályzat 2. számú függeléke rendelkezik a műemléki környezetről, mely 
szerint: 
„A műemléki jelentőségű terület határa: a műemlékekkel határos (szomszédos) és a 
műemlékekkel szemben lévő utcaszakaszok túloldalán lévő épületek.  
A védett épületek környezete, a műemlék jelentőségű terület határa: 
- Római katolikus templom: Kossuth tér és Jubileum tér épületei 
- Református templom: a Kittenberger u. – Galamb u. – Vágóhíd u. – Petőfi S. u. – Ady E. 
u. által határolt tömbben és az utcaszakaszok túloldalán lévő épületek” 
A Lechner Lajos Tudásközpont 2014. május 15. napi adatszolgáltatása műemléki 
környezetről nem tesz említést.  
 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

Jászkisér településen nemzeti emlékhely nem található. 
 

1.14.6.9. Helyi védelem 

A hatályos Helyi Építési Szabályzat szerint az alábbi épületek tartoznak helyi védelem alá: 
 
Községháza:    Fő u. 7. 
Mozi:     Fő u. 4. 
Teleház:    Fő u. 2. 
Római katolikus iskola:  Kossuth tér 6. 
Református iskola:   Hősök tere 1. 
Művelődés háza:   Jubileum tér 1. 
Lakóépület:    Ady E. u. 4. 
Nepomuki Szt. János szobra 
I. Világháborús szobor 
„Csete Balázs” Tájház:  Bocskai u. 26. 
Népi ház:    Bercsényi u. 38. 
 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A falusias és kertvárosias lakóterületen belül több helyen is találhatóak ipartelepek, melyek 
egy része működő, egy része felhagyott. Az alaptérkép szerinti ipartelepek elhelyezkedését 
az 1.12.4. - Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése – fejezetben bemutattuk. 
A lakóterületen lévő, működő ipartelepek, telephelyek (2833, 2091/1, 2092/1 hrsz.) által 
keltett porszennyezés, illetve közúti zajterhelés kedvezőtlen hatást gyakorol a szomszédos 
lakóterületekre.  



JÁSZKISÉR VÁROS TK, ITS ÉS TRE KIDOLGOZÁSA 2016. MÁRCIUS 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  TSZ.: 4317/2014, 4340/2015, 4341/2015 
 

 
VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. 85 
1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TEL.: (+36-1) 413-0958 • FAX: 413-0959 

A lakóterületen lévő, felhagyott ipartelepek (1183, 79/1 hrsz.) kedvezőtlen településképi 
megjelenésűek. További felhagyott, külterületen lévő iparterület található a 2123/11 és 
0161/3 hrsz. alatt.  
 
Az épített környezet konfliktusai az alábbi esetekben léphetnek föl: 
• Eltérő, egymást zavaró területhasználat: 

o környezetvédelmi problémák okozása (zaj-, rezgés-, levegő-, talajterhelés) 
o szomszédos gazdasági tevékenység ellehetetlenítése (védelmi intézkedések 
műszaki akadálya) 

• Jelentős épülettömegbeli eltérés: 
o esztétikai probléma 
o felesleges talajterhelés 

• Lejtős terepen jelentkező problémák: 
o rétegvíz rávezetése a szomszédos ingatlanra 

• Egymással ütköző anyaghasználat. 
o tűzvédelmi követelmények 
o állagromlást okozó anyagérintkezés (rozsdásodás) 

• Színhasználat. 
o balesetveszélyes figyelemelterelés 
o állandó vizuális terhelés 

• Megközelíthetőség problémái: 
o belső fekvésű telek szolgalmi jogot kikövetelő léte 
o elépített közterület 
o látási háromszög biztosításának hiánya 
o fordulási sugár szűkössége 

• Világítás 
o elvakító lámpakialakítás 
o fényszennyezés 
o alulvilágított területrész 

• Telepítés konfliktusai: 
o intimitás figyelmen kívül hagyása 
o rálátás eltakarása 

 
Összegzés: Jászkiséren legnagyobb kiterjedésben a hatályos településszerkezeti 
terv belterületen falusias lakóterületet (Lf), külterületen általános mezőgazdasági 
területet (Má) jelöl. Alulhasznosított barnamezős területek a település 
belterületétől nyugatra találhatók, 10 db került felsorolásra. A KSH 
adatszolgáltatása a településen 6 db 30%-os és 5 db 35%-os szegregációs 
mutatóval rendelkező területet jelöl. A település művi értékekben gazdag: 2 db 
védett műemlék, 43 db régészeti lelőhely található, a Helyi Építési Szabályzat helyi 
védelem alá tartozó épületeket és szobrokat is megnevez. 
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1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Jászkisér Jász-Nagykun-Szolnok megye északi részén, a megyeszékhelytől 42 km-re fekszik. 
A járásközponttal, Jászapátival szomszédos, attól 9 km-re található. A fő közlekedési 
útvonalak északnyugat-délkelet irányban szelik át a települést, a keleti-északkeleti irányban 
a közlekedési hálózat hiányos. A település a gyorsforgalmi úthálózathoz csak közvetve 
kapcsolódik: a 3227 j. Újszász-Jászapáti összekötő úton keresztül a 31. sz. Budapest-
Jászberény-Dormánd másodrendű főúthoz, amely Dormándnál csatlakozik az M3-as 
autópályához. Az országos vasúti törzshálózathoz Jászkisér a 86-os Vámosgyörk-Újszász 
vonalon kapcsolódik, mely a település nyugati részén halad keresztül észak-déli irányban. 
Jászkisér repülőtérrel nem rendelkezik, ugyanakkor a földhivatali alaptérkép jelöl egy 
repülőtér művelési ágú alrészletet (068/1 hrsz.), melyet mezőgazdasági célra használnak. 
A szomszédos települések közül az alábbiakkal van közvetlen közúti kapcsolata: 

• Jászapáti 
• Jászladány 
• Tiszasüly 
• Pély 

 

1.15.2. Közúti közlekedés 

Az alábbiakban soroltuk fel a Jászkisér területét érintő, országos jelentőségű közutak 2013 
évi forgalmi adatait.  
 
- 3225 j. [Szolnok-Jászkisér] összekötő út  
36+269 [km + m] és 39+601 [km + m] határszelvényei között (belterületi szakasz) 
  2013 
Összes 
forgalom 

Egységjármű (E/nap) 1224 
Jármű (J/nap) 1447 

 Személygépkocsi, kis tgk. (J/nap) 708 

Autóbusz 
Egyes (J/nap) 25 
Csuklós (J/nap) 7 

Teher-
gépkocsi 

Közepesen nehéz tgk. (J/nap) 73 
Nehéz tgk., pótkocsis tgk., speciális 
tgk., nyerges tgk. (J/nap) 

55 

 Motorkerékpár (J/nap) 27 
 Kerékpár (J/nap) 533 
 Lassú járművek (J/nap) 19 
 
- 3225 j. [Szolnok-Jászkisér] összekötő út  
27+382 [km + m] és 36+269 [km + m] határszelvényei között (külterületi szakasz) 
  2013 
Összes 
forgalom 

Egységjármű (E/nap) 319 
Jármű (J/nap) 245 

 Személygépkocsi, kis tgk. (J/nap) 188 
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Autóbusz 
Egyes (J/nap) 13 
Csuklós (J/nap) 0 

Teher-
gépkocsi 

Közepesen nehéz tgk. (J/nap) 5 
Nehéz tgk., pótkocsis tgk., speciális 
tgk., nyerges tgk. (J/nap) 

25 

 Motorkerékpár (J/nap) 2 
 Kerékpár (J/nap) 4 
 Lassú járművek (J/nap) 8 
 
- 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő út  
10+478 [km + m] és 20+864 [km + m] határszelvényei között (vasútállomástól délre) 
  2013 
Összes 
forgalom 

Egységjármű (E/nap) 2992 
Jármű (J/nap) 2417 

 Személygépkocsi, kis tgk. (J/nap) 2015 

Autóbusz 
Egyes (J/nap) 53 
Csuklós (J/nap) 4 

Teher-
gépkocsi 

Közepesen nehéz tgk. (J/nap) 63 
Nehéz tgk., pótkocsis tgk., speciális 
tgk., nyerges tgk. (J/nap) 

255 

 Motorkerékpár (J/nap) 5 
 Kerékpár (J/nap) 10 
 Lassú járművek (J/nap) 12 
 
 
20+864 [km + m] és 27+422 [km + m] határszelvényei között (vasútállomástól északra) 
  2013 
Összes 
forgalom 

Egységjármű (E/nap) 5661 
Jármű (J/nap) 4038 

 Személygépkocsi, kistgk. (J/nap) 2836 

Autóbusz 
Egyes (J/nap) 77 
Csuklós (J/nap) 1 

Teher-
gépkocsi 

Közepesen nehéz tgk. (J/nap) 448 
Nehéz tgk., pótkocsis tgk., speciális 
tgk., nyerges tgk. (J/nap) 

577 

 Motorkerékpár (J/nap) 30 
 Kerékpár (J/nap) 59 
 Lassú járművek (J/nap) 10 
 
 
- 32327 j. Jászkisér állomáshoz vezető út 
  2013 

Egységjármű (E/nap) 291 
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Összes 
forgalom 

Jármű (J/nap) 286 

 Személygépkocsi, kistgk. (J/nap) 187 

Autóbusz 
Egyes (J/nap) 16 
Csuklós (J/nap) 3 

Teher-
gépkocsi 

Közepesen nehéz tgk. (J/nap) 8 
Nehéz tgk., pótkocsis tgk., speciális 
tgk., nyerges tgk. (J/nap) 

13 

 Motorkerékpár (J/nap) 2 
 Kerékpár (J/nap) 53 
 Lassú járművek (J/nap) 4 
 
A településen a legmagasabb mértékű forgalom a 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő út 
vasútállomástól északra lévő részén figyelhető meg (5661 E/nap). Az út déli szakaszán 
kisebb mértékű forgalom (2992 E/nap) figyelhető meg.  
A 3225 j. [Szolnok-Jászkisér] összekötő út belterületi szakaszán az összes forgalom 1224 
E/nap, melyből 128 tehergépkocsi. Az út délkeleti, külterületi szakaszán a forgalom mértéke 
jóval alacsonyabb (319 E/nap). 
 
Az alábbi ábrán narancssárga színnel jelöltük az országos közutakat. A vonalvastagságuk 
egyenes arányossággal jelzi a 2013 évi forgalmi adataikat (E/nap), útszelvényenkénti 
bontásban.  

 
Forrás: Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok, illetve a Magyar 
Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013 évi forgalmi adatai. 
 
Forgalmi adatok forrása: 
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2013. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA 
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AZ ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZAT ÁTLAGOS NAPI FORGALMA 
ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATOK (országos és kezelőnkénti bontás) 
 
Közúti közlekedésfejlesztési elképzelések 
A Közúti közlekedésfejlesztési elképzeléseket az országos, megyei, illetve települési 
rendezési tervek, valamint a megyei területfejlesztési program projektjavaslatai alapján 
mutatjuk be. A területrendezési terveket a határozattal elfogadásra kerülő munkarész 5. 
mellékletében mutattuk be.  
 
ORSÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV (OTRT) 
Az OTrT az M8 autópálya Szolnok – Füzesabony között tervezett szakaszát Jászkisér település 
nyugati részén jelöli. (A korábbi, 2008 évben hatályba lépett OTrT a tervezett gyorsforgalmi 
út nyomvonalát a belterülettől nyugatra jelölte.) 
 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a 10/2011. (IV. 29.) KR sz. rendeletével 
módosította a 18/2004.(XI.9.) számú rendeletet, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területrendezési Tervről.  
Az M8 autópálya Szolnok – Füzesabony között tervezett szakaszának a 2011 évi módosítás 
során kijelölt nyomvonala eltér a mind a 2008 évben, mind a 2013 évben elfogadott OTrT 
által jelölt nyomvonaltól.  
 
A megyei területrendezési terv új térségi mellékúti kapcsolatot jelöl Jászkisér és Jásztelek 
között. Az út nyomvonalát a hatályos településszerkezeti terv nem jelöli.  
 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM  
A programot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a 75/2014. (VIII.29.) számú 
határozatával fogadta el. A program szerint a 2014-2020 közötti tervezési időszakban a TOP 
1.3 intézkedés keretei között kerülhet sor a 3227. sz. összekötőút egy szakaszának 
felújítására. 
 
II. Munkaerőmozgást segítő közútfejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
Ssz
.  

Projekt 
megnevezése  

Kapcsolódó 
TOP 
intézkedés  

Tervezett 
tevékenységek  

Érintett 
települések  

A projekt 
költségigénye 
(Ft)  

3.  3227. sz. 
összekötőút egy 
szakaszának 
felújítása  

TOP 1.3  Jászkisér-
Jászapáti között 
7,8 km útszakasz 
felújítása  

Jászapáti, 
Jászkisér  

780 000 000  

 
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
A Kormány a 1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozatával fogadta el a fejlesztési stratégiát. 
Az anyag alátámasztó munkarésze tartalmazza a fejlesztések térképi, illetve táblázatos 
ábrázolását. Jászkisér települést fejlesztési elképzelés nem érinti. 
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A 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat - a 2014–2020-as programozási időszak országos 
jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek 
indikatív listájáról – rendelkezik a 2014–2020-as programozási időszak fejlesztési 
projektlistájáról. A határozathoz rajzi melléklet nem tartozik. Jászkisér település fejlesztési 
elképzeléssel nem érintett. 
 
JÁSZKISÉR HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 
A hatályos TSZT tervezett gyűjtőutat (északi elkerülő út) jelöl a belterülettől északra. 
Önkormányzati szándék szerint a nyomvonalának módosítása javasolt, közelebb vezetve azt 
a belterület határához, a már kialakult telekállapotokhoz igazodva. 
A hatályos TSZT további tervezett gyűjtőutat jelöl Jászkisér és Jászivány között, melynek 
megtartása javasolt. Jelenleg a két település közvetlen közúti kapcsolattal nem rendelkezik. 
 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. Közúti 

Jászkisér településen összesen 7 (távolsági/helyközi) autóbusz megálló található: 
- Jászkisér Ktsz. 
- Hollóháti Állami Gazdaság 
- Jászkisér, ABC 
- Jászkisér, Kiskörút 33.  
- Jászkisér, Mgtsz. 
- MÁV Építőgépjavító 
- Szellőhát, vasúti megállóhely 
 
Tömegközlekedéssel azokat a területeket tekintettük lefedettnek, melyek a megállóhelyektől 
500 m-en belül helyezkednek el. A vizsgálat szerint a belterület északi és keleti részén lévő 
lakóterületek a tömegközlekedési megállóhelyektől távol esnek.  
A város északi és keleti lakóterületei tömegközlekedéssel való elérhetőségének fejlesztése 
érdekében, javasolt új autóbusz megállóhelyek kijelölése.  
Az alábbi ábrán mutatjuk be a tömegközlekedési megállóhelyek (autóbusz és vasúti) 
elhelyezkedését, illetve 500 m-es környezetüket. 
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Jászkiséren a 1077 j. [Budapest – Szolnok] távolsági autóbuszjárat halad keresztül. 
http://www.volanbusz.hu/files/public/terkepek/vonalak/magyarorszag.pdf 
 

1.15.3.2. Kötöttpályás 

A településen észak-déli irányban, a belterület nyugati határa mentén halad keresztül a 86. 
számú [Vámosgyörk–Újszász–Szolnok] vasútvonal. Összesen három vasúti megállóhely 
található Jászkiséren: 
- Jászkisér vasútállomás 
- Jászkisér-felső megállóhely 
- Szellőhát megállóhely 
Forrás: http://www.vasutallomasok.hu/terkfelk.php 
Az országos és megyei területrendezési terv, valamint a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-
fejlesztési Stratégia Jászkisér területét érintő kötöttpályás közlekedésfejlesztési elképzelést 
nem tartalmaz. 
 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Jászkiséren kiépített kerékpárút a 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő út mentén, a 
belterület határa és a Jászkisér-felső vasúti megállóhely között található. Az ábrán kék 
színnel van jelölve a kerékpárút. 
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Forrás: 
http://merretekerjek.hu/#zoom=12&lat=47.45746&lon=20.24062&scope=varosban 
A 2013 évi forgalmi adatok vizsgálata szerint a 3225 j. [Szolnok-Jászkisér] összekötő út 
belterületi szakaszán (36+269 [km + m] és 39+601 [km + m] határszelvényei között) 533 
J/nap értékű volt a kerékpáros forgalom. Az országos jelentőségű közutak közül itt 
tapasztalható a legmagasabb mértékű kerékpáros forgalom.  Ezen felül feltételezhető, hogy 
a Fő út településközpont felé vezető szakaszán is jelentős mértékű a kerékpáros forgalom. 
Az említett útszakaszok mentén kiépített kerékpárút nem található.  
 
Kötöttpályás Közlekedésfejlesztési elképzelések 
Az OTrT Jászkisér települést érintő kerékpáros közlekedésfejlesztési elképzelést nem jelöl.  
 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
A megyei területrendezési terv az alábbi térségi kerékpárhálózat elemeit jelöli Jászkisér 
településen: 
- (Hatvan) – megyehatár – Jászfényszaru – Jászberény – Jásztelek – Jászkisér 
- (Boconád) – megyehatár – Jászszentandrás – Jászapáti – Jászkisér – 3224. sz. út 
 
A 3227 j. [Újszász-Jászapáti] összekötő út mentén, a belterület határa és a Jászkisér-felső 
vasúti megállóhely közötti szakaszon kívül kerékpárút hálózati fejlesztés nem valósult meg.  
 

1.15.5. Parkolás 

Jászkisér területén az alábbi helyeken találhatók önkormányzati tulajdonban lévő 
személygépjármű parkolók: 
- 1069/1 hrsz. (Kossuth tér déli része) 
- 962/1 hrsz. (Petőfi út) / 979/2 hrsz. (általános iskola épülete előtt) 
- 315 hrsz. (Hősök tér) 
- 229 hrsz. (Széchenyi u. – Fő út találkozása) 
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- 888/7 hrsz. (piac területe, kerítéssel elzárt terület) 
- 2124/1 hrsz. (Temető területe mentén parkolásra alkalmas, azonban burkolatlan terület) 
- 730/3 hrsz. (a belterületen lévő tó és a Vágóhíd út mentén lévő parkolásra alkalmas, 
azonban burkolatlan terület) 
 
A földhivatali alaptérkép az alábbi, magántulajdonban álló ingatlanokon jelöl parkolót: 
- 2137/5 hrsz. (Apáti út mentén) 
- 0231/27 hrsz. (Halastavaktól délre) 
 
A vasútállomás környezetében (2111/2 hrsz.) a parkolási lehetőség biztosított, azonban a 
terület nem önkormányzati tulajdonú. A területhez legközelebb, attól északra található 
önkormányzati tulajdonban lévő terület (95/1 hrsz., volt dohánybeváltó), mely alkalmas 
parkoló elhelyezésére.  
 
A település utcáin nyílt, árkos vízelvezető rendszer lett kiépítve, így jelenleg a parkolási 
lehetőség az utcák döntő többségében nem biztosított. 
 
Összegzés: Jászkisér főbb közlekedési útvonalai (közút, vasút) északnyugat-
délkelet irányúak, keleti-északkeleti irányban nincs kiépült úthálózat. Jászkisér 
gyorsforgalmi úthálózathoz csak közvetve kapcsolódik. A településen a legnagyobb 
forgalom a 3225 j. [Szolnok-Jászkisér] összekötő út Jászapáti felé vezető 
szakaszán zajlik. 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. 
Kiépített kerékpárút egy helyen, a 3227 j. összekötő út mentén található, további 
kerékpárutak kijelölése javasolt. 
 

1.16. Közművesítés 

Jelen fejezetben összefoglalva mutatjuk be a település közmű ellátottságát, az 
alfejezetekben az egyes közműveket külön grafikonokkal jellemeztük.  
Jászkiséren a lakásállomány 99,8 %-a volt közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolva 
2013 évben.  
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások száma 
2007 és 2013 év között folyamatosan növekedett. 2013 évben a közüzemi ivóvízvezeték-
hálózatba bekapcsolt lakások 76,1 %-a volt a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba 
(közcsatornahálózatba) bekapcsolva. Az adatsorok vizsgálata szerint a közműolló még nem 
zárt, azonban az elmúlt években annak záródása volt megfigyelhető. 
A gázzal fűtött lakások számáról 2010 évig volt elérhető adatsor a TeIR rendszerben, mely 
szerint a lakásállomány 54,0 %-a volt gázzal fűtött 2010 évben.  
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 2007 évtől 2010 évig növekedett, 
majd 2012 évig csökkenő tendenciát mutatott. 2012 évben a teljes lakásállomány 94,1 %-a 
volt rendszeres hulladékgyűjtésbe bevonva. 
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A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 2007 és 2013 év között változó 
tendenciát mutatott, de összességében növekedett. 2013 évben a lakásállomány 36,1 %-
ában volt a szolgáltatás elérhető.  
 
Jászkisér Városban az alábbi közmű üzemeltetők működnek: 

Név Közmű 

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Elektromos hálózat 

Invitel Távközlési Zrt. Távközlési hálózat 

Magyar Telekom Nyrt. Távközlési hálózat 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Ivóvízhálózat 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szennyvízcsatorna hálózat 

PR-Telecom Zrt. Kábeltelevízió 

TIGÁZ-DSO Földgázhálózat 

Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény Hulladékszállítás 
 

 
 
Az 1.16. – Közművesítés – fejezet, illetve alfejezetei során bemutatott adatsorok az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből (TeIR) származnak. A 
rendszer szabadszöveges metaadatkereső alkalmazása került felhasználásra. Az alkalmazás 
a közmű adatok esetében a Központi Statisztikai Hivatalt (KSH) jelöli meg adatforrásként.  
(Forrás: https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=meta) 
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1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 

hasznosítás) 

A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2011 év után csökkenő tendenciát mutat. Az 
összes szolgáltatott víz mennyiségének változásában is megfigyelhető a 2011 év utáni 
csökkenés. 

 
 
Jászkisér hatályos településfejlesztési koncepciója szerint „a jelenleg rendelkezésre álló 
vízmennyiség középtávon megfelelő biztonságot nyújt az ellátásra. Hosszabb távon a 
vasúton túli gazdasági terület kiépítésével a felhasználás áthelyeződik. Ebben az esetben új 
vízbázist célszerű kialakítani a felhasználáshoz közel telepítve.” 
 
A Nemzeti Környezetügyi Intézet 2014. szeptember 5. napi adatszolgáltatása (Iktsz.: KÖTI-
NEKI-0073-004/2014.) szerint Jászkisér településen az alábbi vízbázis vízmű kutak 
találhatóak: 
Kút jele Talp (m) Helyi megnevezés Építés éve EOV 
B-36. 850,0 1. sz. vízműkút 1969 X = 235 495 

Y= 737 157 
B-40 800,0 2. sz. vízműkút 1979 X = 235 600 

Y= 738 300 
B-44 650,0 3. sz. vízműkút 1987 X = 235 617 

Y= 738 361 
B-48 740,0 4. sz. vízműkút 1999 X = 235 588 

Y= 738 350 
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Jászkisér 
települési vízmű vízbázis védőterületét-védőidomát kijelölő határozat (Iktsz.: 2064-
11/2012.) az alábbiakat említi: 
„Belső védőövezetként mind a négy kút esetében a kutak közepétől mért 10 m sugarú kör 

kerül kijelölésre.” 
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A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 2014. július 2. napi előzetes tájékoztatása (Iktsz.: 
KÖTIVH-2076-002/2014.) szerint „a vízmű területe vízgazdálkodási területnek minősül.” 
 

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

A háztartásokból a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) elvezetett 
szennyvíz mennyisége 2007 év óta erőteljes mértékű növekedést mutatott 2011 évig, mely 
időpont után enyhe mértékű csökkenés figyelhető meg, az összes szolgáltatott víz 
mennyiségének csökkenésével párhuzamosan.  
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) elvezetett összes szennyvíz 
mennyisége 2008 és 2010 év között több, mint a kétszeresére nőtt. 2010 és 2012 év kötött 
jelentős visszaesés volt megfigyelhető, melyet egy újabb erőteljes növekedés követett.  
 

 
 
Jászkisér hatályos településfejlesztési koncepciója szerint „a szennyvízcsatorna hálózat a 
településen kiépült. A szennyvíz Jászapátiba telepített kis regionális biológiai tisztítótelepre 
van vezetve.” 
 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Jászkisér hatályos településfejlesztési koncepciója szerint „a csapadékvíz elvezetése 1972. 
évben készült (KÖTIVIZIG terv) és az 1983-1987. évben (KEVITERV) által készített a 
település nagy részére kiterjedő tervek alapján készül. A Vásárhelyi Terv alapján készülő 
tározóval összefüggésben szorgalmazni kell az ahhoz kapcsolható csapadékvíz elvezetési 
kérdések megoldását.” 
 

1.16.2. Energia 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 

távhőellátás és más ellátórendszerek) 
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VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS 
A szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége 2007 és 2011 év között stagnált, viszont 
2011 és 2013 év között növekvő tendenciát mutatott. Ezzel ellentétes tendencia figyelhető 
meg a háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége esetében, ahol 2011 év 
után csökkenés volt tapasztalható.  
A háztartási villamosenergia fogyasztók száma , illetve az összes villamosenergia fogyasztók 
száma stagnálást mutat.  
A háztartási villamosenergia fogyasztók száma 2013 évben 2117 db volt, a teljes 
lakásállomány pedig 2221 db. E szerint a lakásállomány 95,3 %-ába volt bevezetve a 
villamosenergia.  

 
 
Jászkisér hatályos településfejlesztési koncepciója szerint „az elektromos energia betáplálás 
egy irányból Jászapáti felől történik. A településem 13 kommunális trafótelep került 
kiépítésre a kisfogyasztók részére és 13 db ipari transzformátor az ipari fogyasztók részére.” 
 
A MAVIR Zrt. 2015. február 4-i adatszolgáltatása (Iktsz.: 00214/ÁIG/2015/01.) szerint: 
„A várost egyrészt a Detk – Szolnok 220 kV-os átviteli vezeték szeli át a 102-109. 
oszlopközben, másrészt a Sajószöged – Szolnok 220 kV-os vezeték nyomvonala halad 
keresztül rajta a 240-277. oszlopközben. … A vezetékekhez tartozó biztonsági övezet … a 
vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és 
nyomvonalukra merőlegesen mért … 18 méter.” 
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GÁZELLÁTÁS 
Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz 
mennyisége 2007 és 2012 év között csökkenő tendenciát mutatott, 2012 és 2013 év között 
pedig stagnált. Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyiségi alakulása ezzel párhuzamos 
képet mutat. 
A háztartási és az összes gázfogyasztók számának alakulása közel párhuzamos. 2007 és 
2009 év között növekedés volt megfigyelhető, 2009 és 2011 év között enyhe mértékű 
csökkenés, míg 2011 és 2013 év között jelentősebb mértékű csökkenő tendencia volt 
tapasztalható.  
 

 
 
Jászkisér hatályos településfejlesztési koncepciója szerint „Jászkisér vezetékes 
földgázellátása a Jászdózsa-Jászapáti-Jászkisér nagy középnyomású vezetékről megoldott. 
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A település ellátását biztosító gázfogadó állomást a település észak-keleti részén alakították 
ki.  

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása 
 
TERMÉKVEZETÉKEK 
A MOL Nyrt. 2015. február 2-i adatszolgáltatása (Iktsz.: DF100710-016/65/2015.) szerint 
Jászkisér Város területét az alábbi termékvezetékek érintik: 

• Szajol – Tiszaújváros DN200 termékvezeték, biztonsági övezete 10-10 m 
• Szajol – Tiszaújváros DN300 termékvezeték, biztonsági övezete 13-13 m. 
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1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 

A hatályos településfejlesztési koncepció említi a termálvíz használatát. „A termálvíz jelenleg 

"túlnyomó" részben az önkormányzati tulajdonban lévő épületek fűtésére van hasznosítva, 

amit a jövőben pályázati lehetőségek igénybevételével hatékonyabban célszerű 

felhasználni.” 
 

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az Önkormányzat intézményei energiahatékonyság szempontjából nem értékelhetők. 
 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 

A távbeszélő fővonalak száma (ISDN vonalakkal együtt) 2007 és 2010 év között növekedett, 
majd 2013 évig ismét csökkenő tendenciát mutatott, a 2007 évi érték alá csökkent. Ezzel 
párhuzamosan változott az egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal). az 
üzleti analóg távbeszélő fővonalak száma (közületi fővonal) 2007 és 2013 év között közel a 
felére csökkent.  

 
 
A 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 26.§ szerinti adatszolgáltatás kérése Jászkisér Város 
közigazgatási területére vonatkozóan megtörtént az alábbi szolgáltatóktól: 
- Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 
- Telenor Magyarország Zrt. 
- Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 
- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
- Invitel Távközlési Zrt. 
- UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 
- Business Telecom Távközlési Nyrt. 
- Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és RádióhírközlésiZrt. 
- Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 
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- EnterNet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
 
Jászkisér hatályos településfejlesztési koncepciója szerint „a vezetékes telefonhálózatot 
jelenleg a mobiltelefonok térnyerése miatt visszaszorulóban vannak. A településrendezési 
terven jelölni kell a bázis állomások helyét. A jövőben a kábeltelevíziós hálózatot célszerű 
fejleszteni.” 
 
Összegzés: Jászkisér közművekkel jól kiépített. A településen 4 db vízbázis vízmű 
kút található, melyek védőövezetét figyelembe kell venni. A településen áthaladó 
Detk – Szolnok és Sajószöged – Szolnok 220 kV-os vezetékekhez 18 méteres 
biztonsági övezet tartozik. A várost két MOL termékvezeték is érinti, ezek 
biztonsági övezete 10, ill. 13 méter. Megújuló energiaforrásokat a település csak 
kis mértékben vesz igénybe, termálvíz formájában. 
 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. Talaj 

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek elhelyezkedését az 1.14.1.2. - az ingatlan-
nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok – 
fejezetben mutattuk be. Átlagosnál jobb minőségű termőföldön új, beépítésre szánt terület 
nem kerül kijelölésre. 
 

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

A NEKI adatszolgáltatása (Ikt. sz.: KÖTI-NEKI-0073-004/2014.) szerint az országos 
vízminőség-védelmi terület övezete Jászkisér területét nem érinti. A NEKI tájékoztat, hogy a 
nitrátérzékeny területekről nem rendelkezik digitális térképi állománnyal.  
A települést érintő felszín alatti víztesteket, illetve azok mennyiségi és minőségi állapotát az 
1.12.1. - Természeti adottságok – fejezetben (Felszín alatti vizek alfejezet) bemutattuk.  
 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. július 11. 
napi előzetes szakvéleménye szerint (Ikt. sz.: 4537-3/2014.) „a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján 
a légszennyezettség tekintetében Jászkisér az alábbi kategóriába esik:” 
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
 Kén-

dioxid 
nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Szilárd 
(PM10) 

Benzol Talaj-
közeli 
ózon 

10. Az 
ország 
többi 
területe 

F F F E F O-I 
PM10 
arzén 
(As) 
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A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú melléklete a 
zónabesorolásokat az alábbiak szerint értelmezi: 
- C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 
- D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték 
között van. 
- E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
- F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 
- O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

Az országos közutak forgalmi adatainak vizsgálatából adódóan megállapítható, hogy a 
belterületen a legnagyobb mértékű, közúti gépjármű forgalomból eredő zajterhelés a 
belterület nyugati határa mentén, illetve a Fő út mentén tapasztalható. A belterületi forgalom 
mértékének csökkenését eredményezné a belterület északi határa mentén haladó, elkerülő 
út kijelölése.  
Jászkisér területét érintő zajtérkép nem áll rendelkezésre.  
 

1.17.5. Sugárzás védelem 

Jászkisér környezetében sugárzásveszélyes létesítmény nem található. 
A legközelebbiek: 

• MVM Paksi Atomerőmű (140 km) 
• Mochovcei atomerőmű (160 km) 
• Bohunicei atomerőmű (230 km) 

 
A Paksi Atomerőmű Jászkisértől 140 km-re fekszik, Magyarország egyetlen atomerőműve. 
Négy 500 MW-os aktív blokkja van, melléjük további két 1200 MW-osat terveznek építeni. 
A szlovákiai mohi (Mochovce) atomerőmű a Jászkisértől 160 km-re fekszik. Az erőmű 
4, egyenként 440 MW teljesítményű blokkból áll (VVER 440) V213 típusú reaktorokkal. Az 
első blokk leállítása 2028-ra, a másodiké 2030-ravárható. A 3-as blokk építése várhatóan 
2014-re, a 4-es blokké 2015-re fejeződik be. 
A szlovákiai vágbányai (Jaslovské Bohunice) atomerőmű a Jászkisértől 230 km-re 
fekszik. A létesítmény 3 db, egyenként két reaktorral rendelkező erőműve közül kettő (A-1, 
V-1) van leállítva. A működő V-2 erőműkét reaktorának felfejlesztéséről 2010-ben született 
döntés, amelye 2025-ig szándékoznak megvalósítani. E mellett közös szlovák–cseh döntés 
született egy harmadik (V-3) erőmű létesítéséről is. 
 
Prognózis alapján Jászkisért érintő zónák sugarai: 
Atomerőmű Szennyezett zónák hossza (km) 

 A B C D 
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MVM Paksi Atomerőmű 2 18 120 250 
Mochovcei atomerőmű - 31 74 150 
Bohunicei atomerőmű < 5 20 110 300 

Normál működés esetén a meglévő atomerőmű, és a tervezett blokkok működése 
tekintetében káros környezeti hatás Jászkisér területén nem várható. Ugyanakkor a 
bohunicei erőmű két blokkja nem felel meg a világban és hazánkban is érvényes biztonsági 
előírásoknak. A környezeti veszélyeztetés szempontjából a legnagyobb hátrányuk, hogy 
nincs védőépületük, védőburkolatuk csak kis térfogatú hermetikus teret alkalmaznak. 
(Forrás: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NUKLEÁRIS VESZÉLYEZTETTSÉGÉRŐL, 
http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/BorsosJ2.html ) 
 

1.17.6. Hulladékkezelés 

Jászkisér hatályos településfejlesztési koncepciója szerint a települési szilárd hulladékot 
„szervezett formában a jásztelki hulladéklerakóba szállítják.” Jászkiséren a piactér (888/7 
hrsz.) előtt szelektív hulladékgyűjtő konténerek találhatóak.  
A Jászkisér területén lévő, alaptérkép által jelölt hulladéklerakók, illetve dögkút 
elhelyezkedését az 1.12.4. - Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése – fejezetben 
bemutattuk.  
A hatályos TSZT a 0931/21 hrsz. alatt (belterülettől keletre lévő major) trágyatelepet jelöl, 
melyhez 300 m-es védőtávolságot rendel. A védőtávolság fenntartása továbbra is szükséges.  
A Jászkisér hatályos településfejlesztési koncepciója szerint „a szennyvízcsatorna hálózat a 
településen kiépült. A szennyvíz Jászapátiba telepített kis regionális biológiai tisztítótelepre 
van vezetve.” 
 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület lehatárolását az OTrT 3/5. számú 
melléklete alapján végeztük el, melyet az 1.12.3.1. - tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területek – fejezetben mutattunk be. 
Az övezetben az elhelyezhető építmények esetében a tájképet nem romboló, a 
tájhasználathoz illeszkedő építmények elhelyezése javasolt. 
Az övezetben az építményekhez tartozó kert, fasor kialakítása során, valamint egyéb 
növénytelepítés esetén az 1.12.1. Természeti adottságok (Növényzet alfejezet) fejezetben 
felsorolt fa- és cserjefajokat javasolt alkalmazni.  
 
A hatályos szabályozási terv helyi értékvédelmi területet jelöl ki, melyre speciális előírásokat 
fogalmaz meg a 6. § (2), illetve a 22. § (6) bekezdésében. Ide tartozik az építési 
engedélyezési terv részét képező 
- kertépítészeti és tereprendezési terv készítése,  
- a meglévő növényállomány feltüntetése,  
- az esetlegesen kivágásra kerülő fa- és cserjefajok meghatározása. 
Emellett a helyi értékvédelmi övezetben, illetve a tájképvédelmi szempontból érzékeny 
területen meghatározza a kerítések, kapuk kialakításának szabályait.  
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1.17.8. Árvízvédelem 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2014. június 6. napi adatszolgáltatása (Hivatkozási 
szám: 02066-1687/2014) szerint a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete (Hanyi-Tiszasülyi 
Árvízszint-csökkentő Tározó) a tervezési területet érinti. A megépült Hanyi-Tiszasülyi 
Árvízszint-csökkentő Tározó elhelyezkedéséről az igazgatóság raszteres ábra formájában 
tájékoztatott, melyet a határozattal elfogadásra kerülő munkarész 5. mellékletében 
bemutattunk. 
Az adatszolgáltatás tárgyát képező 2.2. Helyszínrajz (A tájgazdálkodást megalapozó 
infrastruktúra kiépítése a Hanyi-Tiszasülyi árvíztározó területén) az alábbi elemek 
elhelyezkedését tartalmazza: 
 
- új építésű csatornák 
- beavatkozással érintett csatornák 
- meglévő, beavatkozással nem érintett csatornák 
- nem érintett üzemi csatornák 
- öntözőcsatornák 
- árvízvédelmi töltés 
- tározó töltés  
- tájgazdálkodási célterületek 
- állandó vízborítású tározók 
- műtárgyak 
 

 
 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A fennálló környezetvédelmi konfliktusokat az 1.12.4. - Tájhasználati konfliktusok és 
problémák értékelése – fejezetben bemutattuk.  
 
Összegzés: Jászkisér területe nem érint országos vízminőség-védelmi területet. A 
településen a levegőterheltségi szint az ország nagy részével megegyező, az alsó 
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vizsgálati küszöböt nem haladja meg. Zaj- és rezgésterhelés legnagyobb 
mértékben közúti gépjárműforgalomból ered. A település környezetében 
sugárzásveszélyes létesítmény nem található. A hulladék elszállítása a jásztelki 
hulladéklerakóba történik, szervezett formában. Árvízvédelmi szempontból 
jelentős létesítmény a Hanyi-Tiszasülyi Árvízszint-csökkentő Tározó, mely részben 
a település közigazgatási területén helyezkedik el. 
 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy 
korlátozó tényezők) 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányságának előzetes 
tájékoztatása alábányászott területekről nem tesz említést.  
A HNPI adatszolgáltatása ex lege védett barlangokról nem tesz említést.  
A földhivatali alaptérkép a településen pincét nem jelöl.  
 

1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányságának előzetes 
tájékoztatása csúszás-, és süllyedésveszélyes területekről nem tesz említést.  
A MePAR-ból származó alábbi ábrán kékkel jelölve a 12% feletti lejtők, azaz az erózió-
veszélyeztetett területek szerepelnek. 17% feletti lejtő nincs a településen. 
(Forrás:https://www.mepar.hu/revgis8_patch.php?telep=271&orient=C&Submit=Tov%E1b
b+%3E ) 
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1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

Jászkisér környezete az Alföld legerősebben és legtartósabban süllyedő fiókmedencéje. Ez 
okozza a térséget gyakran sújtó földrengéseket, melyek epicentruma általában a Jászság 
legmélyebb területe; a Zagyva és a Tarna találkozásánál. 
Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer alapján 
készült. A szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus 
jellemzői mellett figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet, valamint a 
talajvízszint helyzetét. 
Az adatok alapján Jászkisér területén 1,0-1,2 m/s2 a maximális horizontális gyorsulás (PGA) 
értéke. Ezzel a közepesen aktív területnek minősülő magyarországi értékek átlagát mutatja. 
 

 
[Forrás: http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/szeizmicitas-es-
foeldrengesveszely] 
 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2014. június 6. napi adatszolgáltatása (Hivatkozási 
szám: 02066-1687/2014) szerint a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete (Hanyi-Tiszasülyi 
Árvízszint-csökkentő Tározó) a települést érinti. A tározó, illetve töltésvonalának 
elhelyezkedéséről az Igazgatóság az adatszolgáltatást megküldte.  
 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

Az Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2014. június 6. napi adatszolgáltatása 
(Hivatkozási szám: 02066-1687/2014) szerint a 2010. évi belvizes elöntés több helyen is 
érinti Jászkisér területét, továbbá a Pálfai-féle belvíz veszélyeztetettségi térkép szerint a 
tervezési terület több helyen is belvízzel erősen veszélyeztetett.  
Az adatszolgáltatás során nyújtott raszteres ábrák digitalizálásával, illetve a helyrajzi 
számokkal jelölt, 2010 évi belvizes területek ábrázolásával készítettük el a belvízzel érintett 
területek lehatárolását. Sötétkék színnel jelöltük a Pálfai-féle térkép szerint erősen 
belvízveszélyes területeket, világoskék színnel pedig a 2010 évi belvizes elöntéseket.  
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1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

A földhivatali alaptérkép adatai alapján a településen nagy számban találhatóak 
anyaggödrök, melyek időszakos vízborítottságú területek, gyakran nádas, illetve vízparti 
növényzet övezi őket. Az 1.12.4. - Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése – 
fejezetben részletesen bemutatásra kerültek. Katasztrófavédelmi szempontból 
kockázatmentesnek tekinthetők.  
 

1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 2014. július 2. napi előzetes tájékoztatása (Iktsz.: 
KÖTIVH-2076-002/2014.) szerint „a Hanyi-Tiszasülyi tározó jelölése során figyelembe kell 
venni a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott előírásokat.”  
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2014. június 6. napi adatszolgáltatása (Hivatkozási 
szám: 02066-1687/2014) során tájékoztat az országos és térségi jelentőségű csatornák 
nyomvonaláról, illetve elhelyezkedéséről. Az alábbi ábra képezi az adatszolgáltatás tárgyát: 
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1.18.3. Egyéb 

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

Az 1.18.1.2. - csúszás-, süllyedésveszélyes területek – fejezetben leírtak szerint 17%-nál 
meredekebb lejtésű terület nem található Jászkisér területén. 12% feletti lejtők a Hanyi-
Tiszasülyi Árvízszint-csökkentő Tározó körül vannak. 
 

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

Mélységi, magassági korlátozások nem érintik a települést. 
 

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Veszélyes Üzem Adatbázisa szerint Jászkisér 
településen alsó, felső küszöbértékű, illetve küszöbérték alatti veszélyes üzem nem található.  
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes tájékoztatása 
(Hiv. szám: 246-20/2014) veszélyes üzemekről, létesítményekről nem tesz említést.  
 
Összegzés: Jászkisér területén alábányászott területek, valamint csúszás- és 
süllyedésveszélyes területek nem találhatók. A település környékére jellemzők a 
földrengések, közepesen aktív területnek minősül. Vízrajzilag a település 
veszélyeztetett több szempontból is, árvíz és belvíz is érinti. Előbbi  
 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányságának előzetes 
tájékoztatása szerint a város területét a Jászberény 125 – szénhidrogén és Hernád II. – 
szénhidrogén kutatási területek fedik le. A kutatási területek ebben az esetben felszíni 
ingatlanokat nem érintenek.  
A Bányakapitányság tájékoztatott továbbá a „Jászkisér I.- agyag” (blokktégla agyag) 
bányatelek elhelyezkedéséről, EOV koordináták megadásával. A nyersanyag lelőhely 
elhelyezkedéséről készült ábra alább látható. Az ábra elkészítése során felhasználásra 
kerültek az állami alapadatok. 
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Összegzés: Jászkisér területén a „Jászkisér I.- agyag” blokktégla agyag lelőhely 
található. 
 

1.20. Városi klíma 

A terület klimatikus adottságait az 1.12. - A táji és természeti adottságok vizsgálata – 
fejezetben bemutattuk.  
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2014. június 6. napi adatszolgáltatása (Hivatkozási 
szám: 02066-1687/2014) szerint a település északi része erősen aszályos, a déli része pedig 
nagyon erősen aszályos.  

 
 
Jászkiséren a globális sugárzás átlagos évi összege 4500-4600 MJ/m2. Ez az érték alacsony 
mértékben az országos átlag felettinek tekinthető.  
Az átlagos szélsebesség alapján hazánkat a mérsékelten szeles vidékek közé sorolhatjuk, a 
szélsebesség évi átlagai Magyarországon 2-4 m/s között változik. Jászkiséren az átlagos évi 
szélsebesség 2,5 – 3 m/s, mely érték megfelel az országos átlagnak.  
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Globális sugárzás átlagos évi összege   Évi átlagos szélsebességek 
 
[Forrás:  
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch05.html  
http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/szel/]  
 
Összegzés: Jászkisér erősen és nagyon erősen aszályos területen fekszik, mely a 
mezőgazdaság szempontjából igen káros. 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben 
támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. 
A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a 
település-veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

Jászkisér a Helyzetfeltáró és Helyzetelemző munkarészek alapján kedvező adottságokkal 
rendelkező, jól pozícionált település. 
 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 

TÁRSADALOM 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Civil szervezetek magas száma 
Országos és megyei átlagot meghaladó 
népesség-csökkenés 

Helyi Esélyegyenlőségi Program megléte 
Alacsony végzettségűek országos átlagnál 
nagyobb aránya 

Alapfokú oktatási intézmények megléte 
Közép- és felsőfokú oktatási intézmények 
hiánya 

Működő egészségügyi ellátás (egészségház, 
gyógyszertár) 

Szegregátumok megléte 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Együttműködés szomszédos településekkel, 
térségi kapcsolatok erősítése 

A kistérségi központ Jászberény munkaerő-
elszívó ereje 

Munkahelyteremtés Elvándorlás 

Családok támogatása Elöregedés 
Oktatási, kulturális infrastruktúra 
fejlesztése 

Szegregátumok felszámolásának akadályai 

 
 
 

GAZDASÁG 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
Tiszához való közelség mint turisztikai 
vonzerő 

Kelet felé hiányos közlekedési kapcsolatok  

Két régió, két megye eltérő struktúrájában 
szereplő települési szomszédság 

A településnek tervi elhatározásainak 
érvényesítésére nemcsak a szomszédos 
településekkel, hanem a szomszédos 
megyével is egyeztetnie kell. 

Igénybe nem vett ipari gazdasági (Gip) és 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területek (Gksz) megléte 

Elhanyagolt állapotú gazdasági területek, 
sok barnamezős terület 
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Jászkiséri vállalkozás (MÁV FKG) a megyei 
TOP 50-ben 

Mezőgazdasági szektor háttérbe szorult 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Országosan kiemelt Tisza-térség részeként 
adódó előnyök 

Jászapáti területén lévő szennyvíztisztító 
védőtávolságának korlátozó hatásai 

Tervezett M8 gyorsforgalmi út gazdaságot 
fellendítő hatása 

Tervezett M8 gyorsforgalmi út rossz 
nyomvonal kiválasztása 

Kerékpárutak bővítésével közlekedési 
kapcsolatok erősítése 

Környezetszennyező közlekedési módok 
preferálása 

 
 
 

KÖRNYEZET 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
Jó mezőgazdasági adottságok, kiváló és jó 
termőhelyi adottságú szántók megléte, 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek nagy 
aránya 

Belvízveszélyes területek, gyenge 
víznyelésű talajok megléte 

Országos ökológiai hálózat elemeinek 
megléte 

Valós területhasználat és az ökológiai 
hálózatnak kijelölt területek közötti 
ellentmondás 

Javuló mennyiségi és jó kémiai állapotú 
víztestek 

Illegális hulladéklerakók megléte 

Agyaggödrök helyén kialakult, 
természetvédelmi szempontból értékes 
élőhelyek 

Erózióveszélyeztetett területek megléte 

Natura 2000 területek megléte 
Erősen aszályos és nagyon erősen aszályos 
területen fekvés 

Egyedi tájértékek kataszterezése a TÉKA 
adatbázisa alapján folyamatban van 

Helyi jelentőségű természetvédelmi 
területek hiánya 

Településközpont rendezett zöldfelületekkel 
rendelkezik 

A TSZT által jelölt zöldterületeken az esetek 
döntő többségében nem épült ki közpark 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Klímaváltozás hatásait mérséklő Jászsági-
főcsatorna kiépítése 

Klímaváltozás miatt a termőképesség, 
terményösszetétel megváltozik 

Megújuló energiaforrások használata 
Értékes mezőgazdasági területek 
elvesztése túlzott iparfejlesztés miatt 

Ökológiai gazdálkodás szerepének erősítése 
Natura 2000 területek „kellőnél” nagyobb 
korlátozó hatása 

Utcafásítás, fasortelepítés 
Lakó és ipari funkciójú területek 
összenövése 

Hanyi-Tiszasülyi tározó igényes 
kialakításával a település tájképének 
gazdagítása 

Egyedi tájértékek (pl. külterületi 
gémeskutak) állapotának leromlása, 
eltűnése 

 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

A fejlesztési dokumentumokban lefektetett elveket a településrendezési eszközök a 
megvalósíthatóság felé terelik. 
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3.2. Problématérkép/értéktérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi 
lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

 

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 
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3.3.2. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

 

 
Forrás: KSH 2015. augusztus 15-i adatszolgáltatása (Iktsz.: KSH/ADKI/1486/2015) 
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3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása 
és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
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