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Bevezetés 

 
Jászivány Község településfejlesztési koncepciója, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet „a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” 

alapján készül.  

A község településfejlesztési koncepciója egy hosszú távra szóló dokumentum, amely 

kijelöli a település elérendő jövőképét a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 

környezetre vonatkozóan. A koncepció meghatározza a település átfogó fejlesztését szolgáló 

célkitűzéseket, az azokhoz kapcsolódó részcélokat, a településfejlesztés alapelveit. A 2014 - 

2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe van a megfelelő 

módon előkészített, megalapozott településfejlesztési terveknek, így a településfejlesztési 

koncepciónak. 

A településfejlesztési koncepció kidolgozását egy részletes megalapozó vizsgálat 

(helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzi meg. A koncepcióban kijelölt 

fejlesztési irányok a megalapozó vizsgálatban feltárt adottságok és a hosszú távon elérni 

kívánt állapot közötti utat jelölik ki.  

A megalapozó vizsgálat megállapításaira épülő koncepció  Jászivány község hosszú távra 

érvényes jövőképét határozza meg, rögzíti 2030-ig terjedő átfogó célkitűzéseit, valamint 

tematikus részcéljait. A célhierarchiában megfogalmazottak a település legfontosabb 

fejlesztési célkitűzéseit tartalmazzák, különös figyelemmel a valós fejlesztési szükségletekre, 

valamint az azok megvalósítását hosszabb távon segítő források (pl. EU, hazai) nyújtotta 

lehetőségekre. A települési szintű célok a közvetlen tervezési környezetet meghatározó – 

megyei- és országos szintű – tervezési dokumentumokhoz, valamint az Európai Unió átfogó 

városfejlesztési és szakpolitikai céljaihoz illeszkednek. 

A településfejlesztési koncepció egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet, valamint Jászivány Község Önkormányzata Partnerségi egyeztetési szabályzata 

alapján történik. 

Jászivány község önkormányzata a partnerségi egyeztetés alapján a  településrendezési 

terv keretein belül készülő településfejlesztési koncepció társadalmasítása érdekében a 

helyben telephellyel rendelkező nagyobb vállalkozókat, gazdasági társaságokat közvetlen 

megkeresés útján értesítette a készülő koncepcióról. Lehetőséget biztosított fejlesztési 

szándékaik és a települést érintő fejlesztési elképzeléseik ismertetésére. Fenti fejlesztési 

elképzelések a településfejlesztési koncepcióba beépítésre kerültek. A készülő 

településfejlesztési koncepció egyeztetésre kerültek az önkormányzati képviselőkkel, 

intézményvezetőkkel, egyházzal, civil szervezetekkel, nagyobb gazdálkodókkal, munkaerő 

foglalkoztatókkal. 

Az egyeztetésen megvitatott fejlesztések, elképzelések, javaslatok a fejlesztési 

koncepcióba beépítésre kerültek. 
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1. JÖVŐKÉP 

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és 

épített környezetre vonatkozóan 
 

 

JÖVŐKÉP  

 

Jászivány község jövőképe egy agrár hagyományokat folytató, korszerű állattartó 

telepekkel és mezőgazdasági területekkel rendelkező külső eladásra termelő, a megújuló 

energiákat használó, gazdasági telephelyekkel rendelkező  agrár - ipari település, új 

gazdasági létesítményekkel, idegenforgalmi fejlesztésekkel, élhető települési 

környezettel. 

 

A település gazdasági erejét, az élhető település megteremtését korlátozza a 

munkalehetőségek és a munkaerőt megtartó munkahelyek alacsony száma.  

A településfejlesztés elsődleges céljai közé tartozik a munkahelyek teremtése és megőrzése, a 

helyben lévő gazdasági vállalkozások fejlesztése, új termelő vállalkozások letelepedésének 

elősegítése, a mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások fejlesztésének 

ösztönzése és egyéb munkahelyteremtő vállalkozások támogatása. 

Jászivány község legfontosabb potenciálja a csendes, nyugodt lakókörnyezet, a meglévő 

mezőgazdasághoz köthető vállalkozások, az állattartó telepek, a közlekedésföldrajzi 

elhelyezkedésből adódóan Jászberény húzóhatása. A versenyképes mezőgazdasági 

vállalkozások ösztönzése, az agrárszférához kapcsolódó egyéb feldolgozóipar megteremtése, 

fejlesztése.  

A meglévő táj megőrzése, a kialakított természeti környezet fenntartása kiemelt feladat. A 

település egyik legnagyobb vonzerejének számító rendezett, nyugodt települési élettér 

megőrzése, a zöldfelületek fenntartása elsődleges prioritású. 

A település elérendő céljai között szerepel a települési környezet javítása. Az itt élők számára 

egy élhető, jó infrastruktúrával rendelkező, rendezett településképű, működő intézményi 

szolgáltatásokkal rendelkező település megteremtése, működtetése. Kiemelt cél az 

esélyegyenlőség és a társadalmi szolidaritás biztosítása. 

 

 

A település jövőképe: 

 

 Térségi szerepkör szempontjából: 

 

A település térségi kapcsolatok szempontjából a 32132. számú bekötőúttal 

kapcsolódik a 31. számú Jászberény – Heves főúthoz, melyen keresztül az M3 

autópálya mintegy 20 perces autóúttal elérhető. A térségi kapcsolat a közlekedés, a 

gazdaság, az oktatás és az egészségügy szempontjából lényeges. Közlekedés 

szempontjából a településnek közvetlen vasúti kapcsolata nincs. Gazdaság 

szempontjából Jászberény, Heves nagyobb munkaerő felvevő vállalkozásai a nem 

helyben foglalkoztatott munkaerő nagy részét alkalmazzák és a település jövőképe 

szempontjából ezen települések fejlesztése húzóerőként hat. Oktatás tekintetében az 

alapfokú oktatás Jászszentandrások, a középfokú oktatási intézmények tekintetében 

Jászapáti és Jászberény középiskolái  meghatározók. Az egészségügyi középfokú 

ellátás (szakorvosi ellátás) és a kórházi ellátás Jászberényben, továbbá az orvosi 

ügyelet járási szinten Jászapátin  biztosított, a megyei ellátás pedig Szolnokon vehető 
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igénybe. Közigazgatásilag a Kormányhivatal, Jászapáti Járási intézményei biztosítják 

a hatósági feladatok egy részét, mely közelmúltban átalakított közigazgatási rendszer 

tovább fejlődik és a későbbiekben méginkább a járási hivatalok látják el a járás 

településeinek közigazgatási feladatait.  

Jászszentandrás Községgel közös önkormányzati hivatal Jászivány község hivatala, 

ezért közigazgatásilag Jászszentandrással szoros a kapcsolat. 

Térségi szerepkör szempontjából a környező településekkel történő együttműködést 

szorgalmazni kell, ezen belül kiemelt cél a turisztikai együttműködés fejlesztése, a 

turisztikai kínálat színesebbé tétele. Kulturális együttműködés szempontjából a 

szomszédos településekkel közös rendezvénysorozatok szervezése, többhelyszínes 

kulturális események szervezése bővítheti a turisztikai kínálatot.  

 

 Gazdaság szempontjából: 

 

A település potenciálisan legnagyobb gazdaságfejlesztési lehetősége és kitörési pontja  

a mezőgazdaság és állattenyésztés fejlesztése, ipari vállalkozások,  kisebb gazdasági 

telephelyek letelepedésének elősegítése. 

A település elsődleges feladata a gazdaságfejlesztéssel együtt a munkahelyteremtés, 

mely egyrészt a helyben meglévő ipari és mezőgazdasági vállalkozások fejlesztéseivel 

munkahelyteremtésével, másrészt az újonnan letelepülő vállalkozások munkahely 

teremtésével biztosíthatók.  

 

 Társadalmi szempontból: 

 

A település célja a lakosságmegtartás, mely elsődlegesen a születések számának 

növelését, a fiatalok letelepedésének ösztönzését, továbbá a bevándorlást jelenti. 

Jászivány esetében a legnagyobb vonzóerő, a nyugodt, falusias környezet, a jó 

közbiztonság, az összetartó közösség, a rendezett településkép, a térségi szinthez 

képest alacsonyabb ingatlanárak, Jászapáti és Jászberény közelsége jelenti. A kedvező 

népesedési folyamatok elérhetők a helyi munkahelyteremtéssel, a helyben 

foglalkoztatottak számának növelésével, a lakókörnyezet fejlesztésével, az ellátás és 

szolgáltatások javításával, a település letelepedést ösztönző juttatásaival. A helyben 

maradást a szociális védőháló is erősítheti a családgondozással, továbbá a felnövekvő 

nemzedék megfelelő oktatási intézményekben történő elhelyezésével. A rendezett, 

kulturált településkép, megfelelő településközponttal is hozzájárulhat a  település 

fejlesztéséhez, a népességmegtartáshoz. Hozzátartozik az identitástudat növelése, 

mely jelenti a helyi hagyományok őrzését és a kulturális hagyományok ápolását. 

 

 

 

 Táji, természeti szempontból: 

 

Jászivány legnagyobb természeti értéke a Hevesi Puszták Tájvédelmi Körzet. A 

külterület védett növény és állatvilága megőrzését hosszútávon biztosítani kell. 

Lehetőség szerint meg kell ismertetni a védett állat és növényfajokat és a 

természetközeli turizmust támogatni kell. Fel kell készülni a klímaváltozás hatásainak 

megakadályozására, ennek érdekében vissza kell szorítani a gépjármű használatot, és a 

fűtés környezetkímélő módjait kell választani, az alternatív fűtési módot minden 

közintézményre ki kell terjeszteni, valamint a lakóterületeket is be kell vonni.  A 
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napelemes energiahasználatot preferálni kell mind az intézményeknél, mind a 

magántulajdonú épületeknél. 

 

 Épített környezeti szempontból: 

 

A településarculati kézikönyv elkészítésével a helyi arculat meghatározása, 

megőrzése, a település épített, környezeti értékeinek feltérképezése, a településképi 

rendelettel a helyi művi értékének védelem alá helyezése, továbbá pályázatok révén a 

 közintézmények és lakóingatlanok értékőrző felújítása került meghatározásra. 

 

 

 

 

Jászivány jövőképe az elkövetkezendő 20 évben: 

 

 A településen a népesség száma növekszik, rendezett településképével, nyugodt 

lakókörnyezetével vonzóvá válik a betelepülőknek 

 A lakosság korösszetétele javul, a felnövekvő generáció jelentős számot képvisel 

 Magas színvonalú lakókörnyezet alakul ki a kulturális, táji értékek fenntartható 

hasznosításával. 

 A  zöldfelületek revitalizációja megvalósul. 

 Új gazdasági vállalkozások jönnek létre 

 A külterületi állattartó telepek fejlődnek, újabb telepek alakulnak ki 

 Külterületi mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó telepek jönnek létre 

 Idegenforgalmi fejlesztés valósul meg 

 Megvalósul az urnakert a plébánia udvarán 

 Óvoda helyben történő működése megvalósul 

 Falugondnoki szolgálat továbbra is működik 

 Önkormányzati hivatal berendezéseinek korszerűsítése megvalósul 

 Gyermek és ifjúságvédelem ellátása növekszik 

 Az óvoda udvarán a szabadidős udvar megvalósul 

 A településen különböző képzési formák - nyelvoktatás, néptánc - valósulnak meg, 

biztosítottá válik az egy életen át tartó tanulás programja. 

 A megújuló energiaforrások felhasználása növekszik 

 Turisztikai rendezvénysorozatok valósulnak meg 

 A tájház különböző rendezvényeknek ad otthont 

 Megvalósul a skanzen, kovácsmúzeum 

 A volt óvoda épületének átalakításával turisztikai szálláshely működik 

 A település önfenntartási törekvései megvalósulnak, az energiahordozók kiváltása 

megtörténik, az élelmiszer helyben történő megtermelése és feldolgozása biztosított. 

 Új ipari létesítmények jönnek létre, melyek környezetbarát technológiákat 

alkalmaznak. 

 A külterületi állattartó telepek működnek, telephelyen belül minőségi fejlesztést 

végeznek 

 A közbiztonság továbbra is megfelelő 

 Térfigyelő kamerarendszer megvalósul 

 Az idősek számára jelzőrendszeres segélyhívás működik 

 Ivóvízminőségjavítás keretein belül az ivóvízvezetékek cseréje megtörténik 
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 Belterületi utak, járdák folyamatos karbantartása megtörténik. 

 Külterületi mezőgazdasághoz kapcsolódó telehelyek létesülnek és működnek 

 Legeltető állattartáshoz kapcsolódó építmények megvalósulnak a külterületen 

 A mezőgazdasági termelés, a szántóföldi kultúrák termesztése továbbra is kiemelt 

jelentőséggel bír 

 

1.2. A település jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

 
Jászivány a Jászság keleti részén, Heves megye határán fekszik. A települést Jászapátiból a 

Heves felé vezető, 31. sz. közútról leágazó 32132. jelű országos mellékúton lehet 

megközelíteni 

A település közigazgatási területét nem érinti vasútvonal. 

 

A település igazgatási területének a szomszédai: 

 

- északon:  Heves 

- keleten: Pély 

- nyugaton: Jászapáti 

- délen: Jászkisér 

- északnyugaton: Jászszentandrás 

 

 

Vasútállomás hiányában az elsődleges tömegközlekedési kiszolgáló a távolsági autóbusz. 

Intézményhálózatának tekintetében Jásziványon az egészségügyi, szociális,  kereskedelmi , 

kulturális alapfokú ellátás megoldott, az oktatási alapellátás Jászszentandráson biztosított. 

Középfokú ellátását Jászapáti szolgálja ki, felsőfokú ellátás tekintetében Szolnok városa 

vehető igénybe, mind egészségügy, mind kultúra és oktatás tekintetében. 

Az ország távolabbi településeinek megközelítése (Budapest, Szolnok, Debrecen) közúti 

kapcsolattal lehetséges, a 31-es számú főúttal összeköttetésben. A Heves megyei Heves 

városával és Jászkisér településsel való kedvezőbb megközelítését tervezett országos 

mellékúttal kívánja megoldani (ez sajnos a mai napig nem valósult meg). A község teljes 

közigazgatási területe: 3950 ha, ebből 3897 ha külterület és 53 ha belterület,  melynek zöme 

lakóterület.  

 

Jászivány elhelyezkedése: 
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A település jövőképe a megyei fejlesztési dokumentumokkal összhangban áll.  

 

A Parlament 2013. decemberében elfogadta az új Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepciót (OFTK). Az 1254/2012 (VII.19.) Korm. határozat alapján 
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Forrás: Magyar Közlöny 2014. 1. száma, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepciót (OFTK). Az 1254/2012 (VII.19.) Korm. határozat alapján. 

 

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban elkészült és jóváhagyásra került 

Jász – Nagykun - Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója. 

 

A 75/2014. (VIII.29.) számú Közgyűlési határozat hagyta jóvá Jász - Nagykun - Szolnok 

Megyei Területfejlesztési Program 2014 - 2020 dokumentumot. 
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A 2030-ra vonatkozó jövőkép, a következő: 

 

 

VÁLTOZATOS EGYENSÚLYOK ELTÉRŐ UTAKON Budapest és az európai 

fejlődési folyosó erőterében, a Tisza-völgy súlypontjában hét szomszéd megyéhez 

kapcsolódva 
 
A Koncepció az alábbi célrendszert fogalmazta meg:  

 

ÁTFOGÓ CÉLOK 2030 
A1. ERŐTELJES 

KAPCSOLÓDÁS A 

MAKROGAZDASÁG 

FEJLŐDÉSI 

TENGELYEIRE  

A megye a Budapest 

metropolisz-térség 

dinamikusan urbanizálódó 

külső gyűrűjének részévé, 

illetve haszonélvezőjévé 

válik 

A2. VÁLTOZATOS 

KULTÚRTÁJAK 

DINAMIKUS 

EGYENSÚLYA  

Kialakulnak a globális 

társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatokhoz 

rugalmasan alkalmazkodni 

képes vidék társadalmi, 

intézményi, tájszerkezeti 

feltételei 

A3. EGÉSZSÉGES, 

KÉPZETT LAKOSSÁG, 

EGYÜTTMŰKÖDŐ 

TÁRSADALOM 

 A megyében fennmaradnak 

és dinamikusan bővülnek a 

tudás-és hálózattársadalomba 

való bekapcsolódás terén 

elért eredmények, és 

kialakulnak a 

munkaerőpiacra jutásban 

korlátozott csoportok 

bekapcsolódásához 

szükséges feltételek 

 

 

STRATÉGIAI CÉLOK 2014 - 2020 

Területi célok 
T1. Szolnok 

nagyvárostérség 

pozíciójának 

megerősítése a 

Bécs-

BudapestBelgrád 

fejlődési tengely 

és a Tiszavölgy 

térrendszereiben 

T2. Az ipari 

agglomeráció 

városiasságának 

erősítése és a 

gazdaság 

diverzifikációja 

a Jászságban 

T3. 

Városhálózati 

szerepek és 

város-vidék 

kapcsolat 

megújítása a 

tiszántúli 

mezővárosi 

térségben 

T4. Tiszazug és 

Körös mente 

pozíciójának és 

önfenntartó 

képességének 

javítása 

T5. Tisza menti 

„ökosztráda” 

alrendszereinek 

kiépítése 

 

Specifikus célok 
S1. A lakosság 

képzettségi 

szintjének és 

egészségi 

állapotának 

javítása 

S2. Az 

agrárvertikum 

versenyképességének, 

tájfenntartó- és 

foglalkoztatási 

potenciáljának 

növelése 

S3. Leszakadó 

társadalmi 

csoportok 

életminőségének és 

esélyegyenlőségének 

javítása 

S4. A társadalom és 

a gazdaság 

megújulását, a táj 

konszolidációját 

hátráltató 

infrastrukturális 

hiányosságok 
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felszámolása 

 

 

Horizontális célok 
H1. 

Hálózattársadalom 

kiépülése: Az 

önszerveződés és 

együttműködés 

erősítése, a 

társadalmi tőke 

növelése 

H2. Hozzájárulás az 

országos megújuló 

energiahasznosítási 

arány és 

energiahatékonyság 

növeléséhez 

H3. Előrelépés a 

komplex társadalmi, 

gazdasági, környezeti 

fenntarthatóság terén, 

szervezeti-

intézményi feltételek 

javítása 

H4. A foglalkoztatás 

növelése a 

társadalom minden 

aktív korú 

szegmensében 

 

 
 

 

Területi célok és kijelölésük indokoltsága Jász-Nagykun-Szolnok megye Alföldön belüli 

sajátos elhelyezkedéséből, sokoldalú, de kitüntetett irányoktól mentes kapcsolatrendszeréből, 

területének megosztottságából és egyes térségeinek markánsan eltérő identitásából és fejlődési 

folyamataiból adódóan a Koncepció bár 2030-ra közös célt irányoz elő a megye egésze 

számára, azonban a megye öt különböző térsége számára külön területi célokat jelölt ki. Ezen 

öt területi cél (és négy specifikus cél) vezet a 2030-ra felvázolt jövőképhez: A mainál 

ellenállóbb, az egyre összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá váló kihívásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodni képes új egyensúlyi helyzetek kialakulásához, melynek révén a megyében élők 

életminősége, képzettségi szintje, önbizalma, a társadalom tagjainak egymásba és a jövőbe 

vetett bizalma markánsan javul.  

 

Területi célok: 

 

T1. Szolnok nagyváros-térség pozíciója megerősödik a Bécs – Budapest - Belgrád fejlődési 

tengely és a Tisza-völgy térrendszereiben Szolnok nagyváros-térsége megyén belüli és 

szomszédos megyékhez, illetve Budapesthez való kapcsolódásával erősödik a város 

makrotérségi szerepköre, elsősorban az elérhetőség javításán keresztül. Szolnok ez által 

betölti „csapágyváros” szerepét a térségben, így Kecskeméttel közösen a Tisza pólusvárosa 

lesz. Szolnok kormányzati, oktatási, kulturális és egészségügyi, valamint kísérleti és K+F 

központként funkcionál térsége számára (FVT), a Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű 

háromszög országos szintű kisközponttá válik. Szolnokon indul el az alkalmazkodó integrált 

vízgazdálkodás oktatása a Tisza-térségében.  

 

T2. Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a 

Jászságban A Jászság élhetőségének és elérhetőségének javítása révén vonzó környezetet 

jelent a lakosság számára, különösen a város-vidék kapcsolatrendszer kiépítésén keresztül. 

A gazdaság ágazati és szerkezeti diverzifikációja hatására a KKV-szektor 

hálózatosodásával, nagyvállalatokhoz történő kapcsolódásával a térség vonzóvá válik a 

befektetők számára.  

 

T3. Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi 

térségben A tiszántúli mezővárosi térség megyehatáron is átnyúló, diverzifikálódó, egymással 

kooperáló hálózattá alakul, valamint kapcsolódása Szolnokhoz erősödik. A Karcag – 

Kunmadaras – Tiszafüred vonal zöldgazdasági térséggé, illetve Karcag felsőfokú oktatási-
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képzési és a mezőgazdasági K+F központtá fejlődik. A mezővárosi örökség megismertetése, 

turisztikai szempontú hasznosítása színesíti a térség kínálatát. A Tisza vízrendszere a térség fő 

turisztikai szervezőerejévé válik, a meglévő termálfürdőkre épülő turisztikai kínálat minőségi 

szolgáltatásokkal bővül, illetve a térség életminőségének összehangolt javulását is szolgálja. 

 

T4. Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása A térség 

települései együttműködésen alapuló településhálózatot alakítanak az elérhetőség javuló 

lehetőségein keresztül. A Tisza, mint ökosztráda jelenik meg a térségben, mely a szabad 

vállalkozási zónákkal kiegészülve biztosítja a kistelepülések felzárkózását. Komplex 

tájgazdálkodási együttműködések alakulnak ki Tiszaföldvár-Tiszakécske várospár, illetve 

Nagyrév, Tiszainoka, Cibakháza térségében. A tanyák fejlődési pályára állnak Békés megyei 

kapcsolataik további erősítésével, míg a Körös mentén közös turisztikai összefogás valósul 

meg. Mezőtúr iskolavárosi és térszervező, elosztó szerepe megerősödik és várostérségét 

összekapcsolja a szomszédos nagyvárosokkal.  

 

T5. Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése A Tisza mentén komplex természeti-

társadalmi- infrastrukturális-gazdasági viszonyrendszer jön létre, melyre felfűződnek a térség 

települései és a központi szerepkörű pólusai. Az ártéri tájgazdálkodás térségspecifikus, sajátos 

kezelésű területe alakul ki. A Tisza-menti kisváros-párok válnak a helyi fejlesztések 

motorjává, szervesen kapcsolják magukhoz a környező kistelepüléseket, akikkel 

kölcsönhatásban élnek. 

 

 

Stratégiai specifikus célok : 

 

S1. A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása. 

A lakosság képzettségi szintje jelentősen javul, a megyei koordináció megteremti a 

keresletre reagáló kínálat összhangját. Az integrált szemlélet és megfelelő szaktudás 

mellett idegen nyelvi és informatikai kompetenciákkal rendelkező lakosság megfelelően 

támogatja a megyei gazdaság diverzifikációját. Vízgazdálkodáshoz és komplex 

tájhasználathoz kapcsolódóan növekszik a vízgazdálkodásban, tájgazdálkodásban, 

környezettudatos gazdálkodásban jártas szakemberek száma. A lakosság egészségi 

állapota javuló tendenciát mutat az egészségfejlesztés, egészségtudatos életmódra 

nevelés, az ellátás színvonalának és elérhetőségének javítása eredményeként.  

 

S2. Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási 

potenciáljának növelése. 

A hagyományokon alapuló agrárvertikum a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparral 

együttműködve jelentősen erősíti hazai és nemzetközi pozícióit, versenyképessége 

növekedésnek indul az agrárgazdálkodás folyamatos fejlesztése révén, melynek hatására 

vonzó tényezővé válik a befektetők számára. A klímaváltozás negatív hatásaira választ 

adó beavatkozások (árvíz-, belvíz- és aszály kockázat) az agrárium termelékenységét 

erősítik, mely a megújuló energetikai beruházásokkal kiegészülve jelentős 

jövedelemtermelést, illetve a pozíciók stabilitását eredményezi.  

 

S3. Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javítása. 

A támogató intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek, stabil finanszírozásának 

megteremtése a leszakadó, munkamegosztásból kikerült, ezért hátrányos helyzetű és 

sérülékeny társadalmi csoportok munkaerőpiachoz, alapvető szolgáltatásokhoz 

(oktatáshoz, kulturális szolgáltatásokhoz, szociális ellátáshoz) való hozzáférését 
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szolgálja. A végrehajtásban érintett foglalkoztatási csoportok tevékenysége hozzájárul a 

szegregátumokban élő csoportok társadalmi integrációjának megvalósításához, illetve az 

elöregedő térségek demográfiai viszonyainak konszolidációjához.  

 

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

infrastrukturális hiányosságok felszámolása. 

 A tudásalapú társadalom infokommunikációs kompetenciáinak és a hozzáférés 

feltételeinek megteremtése elősegíti a társadalom és a gazdaság megújulását. Az európai 

uniós elvárásoknak megfelelően rendeződik a felszíni és felszín alatti víztestek állapota a 

vízi közmű hálózatok korszerűsítésével és a hiányzó kapacitások kiépítésével. A táj 

terhelhetőségének megfelelő használat, annak teljesítőképességének és mozaikosságának 

növelése érdekében további tájhasználati beavatkozások mellett a klímaváltozás negatív 

hatásai is csökkennek. A közúti és vasúthálózati elérhetőség javítása hozzásegít a 

különböző célok kiteljesedéséhez. 

 

 

Stratégiai  horizontális célok : 

 

H1. Hálózat-társadalom kiépülése:  

Az önszerveződés és együttműködés erősítése, a társadalmi tőke növelése az együttműködés 

kultúrájának megteremtésével, a társadalmi kooperáció erősítésével a közösségépítés 

magasabb szintű szerveződések, hálózatok kialakulását eredményezi. A különböző 

programokban való társadalmi részvétel nemcsak az egyéni és közösségi érdekérvényesítés 

színtere lesz, hanem a partnerség építésével fontos visszacsatolás a döntéshozók felé, mellyel 

az egyes megoldások integrált módon, specifikusan valósulhatnak meg. A társadalom 

összefogása támogatja a gazdasági és társadalmi programok lebonyolítását, ahol az 

önkéntesség szerepe kiemelt jelentőséggel bír, hosszú távú hatást eredményezve a társadalmi 

tőke újratermelődésében.  

 

H2. Hozzájárulás az országos megújuló energiahasznosítási arány és 

energiahatékonyság növeléséhez. 

Jelentős megújuló energiapotenciáljának (geotermikus-, nap- és biomassza) hasznosításával a 

megye jelentős mértékben hozzájárul az országos vállalások teljesítéséhez. Az 

energiahatékonysági akciók megtakarítást eredményeznek, emelik a lakosság életszínvonalát 

és csökkentik a vállalkozások és települések költségeit, valamint az építőipar fellendítésében 

is közreműködnek. A klímaváltozás kockázataira való felkészülés jegyében hosszú távon a 

tudatformálás megkerülhetetlenné válik.  

 

H3. Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság terén, 

szervezeti intézményi feltételek javítása.  

A környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság komplex módon, integrált 

megközelítésben valósul meg, ahol a legkisebb rossz elvének érvényesülése garantálja az 

erőforrások takarékos és felelősségteljes felhasználását. A környezet állapotának javítása, 

illetve szinten tartása mellett a társadalom és a gazdaság állapotának javulása várható el a 

beavatkozás eredményeképpen, míg súlyos állapotromlás esetében kompenzáció segít a 

feltételek javításában.  

 

H4. A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmensében.  

Komplex, integrált módon megvalósuló foglakoztatási program a megye egészére 

vonatkozóan támogatja és felkarolja a munkahelyteremtésre és –megtartásra vonatkozó 
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lehetőségeket. A tartós foglalkoztatás stabilitásának megteremtése minden területen 

prioritásként jelenik meg. A foglakoztatás szempontjából különösen fontos aktív korú 

népesség (20-64 éves korosztály) munkaerőpiaci helyzete dinamikusan javul, mely 

szinergiára épülve a megye versenyképessége és élhetősége is fokozatosan erősödik. 

 

 

 

Gazdaságfejlesztés: 

 

A prioritás Jász-Nagykun-Szolnok megye ipari-gazdasági-logisztikai potenciálját erősíti, 

melynek hatására a térség erőteljesebben kapcsolódik a Budapest nagyvárostérséghez. 

Elsősorban a meglévő, előző években kiépített ipari-gazdasági bázisokkal és infrastruktúrával, 

valamint termelési-szakmai hagyományokkal rendelkező foglalkoztatási központok (Szolnok-

Törökszentmiklós - Martfű térsége, Jászság, Mezőtúr-Tiszazug) további megerősítése, üzleti 

környezetének és humánerőforrásának speciális, térségi igényekre szabott kialakítása valósul 

meg, így járulva hozzá a hatékonyabb és magasabb hozzáadott értékű termelés kialakításához, 

melyek hatásaként a térség bekapcsolódik a globális termelési rendszerbe, különösen a 

beszállítói hálózatok révén. A Szolnok-Kecskemét közötti együttműködés további 

erősítésével közös ipari agglomerációs zóna alakul ki, kihasználva a két város ún. 

„csapágyváros” szerepét. A prioritás keretében a kis- és középvállalkozások 

versenyképességének és gazdasági stabilitásának megteremtése áll a vállalkozások 

infrastrukturális, technológiai hátterének fejlesztésével. A képzési rendszer optimalizálása, a 

lakosság képzettségi szintjének emelése, modern kompetenciákkal való szélesítése a 

gyakorlóhelyek kialakításával és a hiányszakmákra fókuszáló képzések ösztönzésével növeli a 

foglalkoztatottságot. 

 

A megyében működő vállalkozói szektor megerősödését hátráltatják a beszűkült piaci 

kapcsolataik, ismertségük hiánya. A termelési színvonal minőségbiztosítása, versenyképes 

menedzsment foglalkoztatása a beszállítói, illetve nemzetközi piaci bekapcsolódás egyik 

alapfeltétele. Ezen feltételek javítása érdekében szükséges a minőség- és vállalatirányítási 

rendszerek kiépítése. A piaci lehetőségek bővítése érdekében komplex befektetés ösztönzési 

programok megvalósítására kerül sor. A beavatkozás ennek érdekében támogatja a 

vállalkozás-fejlesztéssel és befektetés ösztönzéssel foglalkozó szervezetek tevékenységét, 

célzott programok megvalósítását (befektetés ösztönzés, vállalati arculattervezés, marketing 

tevékenység, vállalati alsó és magas szintű tanácsadás, innovációs szolgáltatások, szellemi 

tulajdonvédelem biztosítása) Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági-ipari diverzitásának 

növelése, valamint a kapcsolatok bővítése érdekében. A beavatkozás támogatja továbbá a 

megyei vállalkozás- és befektetés ösztönzés eddigi módszereinek megújítását, az operatív 

intézményrendszer kiépítését, valamint kapcsolódásának biztosítását az országos vállalkozás- 

és befektetés ösztönzési szervezetek tevékenységéhez. 

 

A beavatkozás a jelenlegi és várható gazdasági igényeknek megfelelő hiányszakmákra 

fókuszáló képzési struktúra kialakítását ösztönzi, mely a megyei gazdaság versenyképességét, 

egyes esetekben a speciális munkaerő hiányát kezeli. A beavatkozás segíti a megye 

munkaképes korú (aktív) lakossága képzettségi szintjének emelését, megfelelő munkaerőpiaci 

orientációját, integrációját, melynek eredményeképpen a lakosság mind nagyobb része válik a 

munkaerőpiac aktív szereplőjévé. A lakosság képzettségi szintje és kompetenciái kevésbé 

felelnek meg a megyében termelő vállalatok által igényelt elvárásoknak. A beavatkozás 

támogatja a termelői igényeknek és keresletnek megfelelő szintű szaktudással rendelkező 

munkavállalók képzését, az eddigi nyújtott képzési paletta megújítását, a nem formális és 
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informális képzési lehetőségek bővítését, mellyel elősegíti a lakosság több lábon állását, a 

munkaerőpiacról eddig távolmaradók integrációját és orientációját, javítva megyei 

foglalkoztatás szintjét. A munkavállalók továbbképzése, speciális ismeretekkel történő 

bővítése, valamint a munkanélküliek át- és továbbképzése szorosan illeszkedik a beavatkozás 

céljaihoz. A beavatkozás a megyehatáron átívelő felsőoktatási együttműködések kialakulását, 

további erősödését is támogatja.  

A megyében található turisztikai attrakciók infrastruktúrájának fejlesztése, többek között a 

helyi természeti és épített örökségi értékek feltárása, a természeti látnivalók, történelmi és 

épített örökség, múzeumok, templomok, helyi és országos védettséget élvező értékek 

felújítása, az értékek kibontakoztatása, bemutathatóvá tétele, renoválása, turisztikai 

programcsomagok és útvonalak összeállítása, marketingelemeinek kiépítése, valamint a 

kapcsolódó szolgáltatások bővítése a desztinációk kínálatának színesítését eredményezik. A 

beruházások keretében a fogadó környezet és feltételek megújulása, a kínálat bővülése is 

hozzájárul a turisztikai potenciál erősítéséhez, a szezonalitás csökkentéséhez, a turisták 

tartózkodási idejének növekedéséhez, melyek jelentős munkaerőpiaci bővülést 

eredményeznek, mely különösen a perifériális fekvésű térségek lakossága számára teremtik 

meg a munkaerőpiaci orientáció lehetőségét. 

 

A megyében található gyógy- és termálvízkincs eddig kevésbé kiaknázott lehetőségeinek 

erősítését szolgálja. A gyógy- és termálfürdők infrastrukturális fejlesztése, a fogadási 

feltételek javítása és vonzó, a szabadidő kellemes eltöltésére ösztönző környezet kialakítása 

(fürdők teljes körű felújítása, medencék építése, bővítése, modernizálása, a fogadóépület 

rekonstrukciója, élményelemekkel történő színesítése, közösségi tereinek felújítása) kiegészül 

az intézmények kizárólag egészségügyi finanszírozás által nem elszámolható szolgáltatási 

körének bővítésével. A beavatkozások elősegítik a turisztikai szezon megnyújtását, a 

tartózkodási idő növekedését és a térségbe érkező vendégek számának emelkedését. Emellett 

a fürdők komplex energetikai célú fejlesztése a fenntarthatóságot szolgálják 

 

A megye mozaikos, viszonylag érintetlen környezetének természetközeli adottságaira építő 

azokat megőrző turisztikai vonzerejének, illetve infrastrukturális hátterének kiépítésével 

szolgálja a térség látogatottságának növekedését. A Tisza megyét érintő szakaszának és a 

Tisza-tó egészének komplex fejlesztése, a holtágak rekreációs célú vízrendezése, az 

egyediséget bemutató ökopark és látogatóközpont, kerékpárút hálózattal összekötött ökotúrák 

és tanösvények kialakítása szintén hozzájárul a szezonalitás csökkentéséhez, a turizmus 

jövedelemtermelő és foglalkoztatás bővítő képességének erősítéséhez 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye agráriumi adottságai kedvezőek, viszont az elmúlt időszakban 

érvényesülő negatív tendenciák rámutattak az ágazatok hiányosságaira, a fejlesztések 

szükségességére, több ágazat esetében (pl.: állattenyésztés, halgazdálkodás, szántóföldi 

növénytermesztés) a termelési volumen visszaesése figyelhető meg. 

 

A beavatkozás támogatást nyújt a feldolgozóipari vállalkozások telephelyeinek kialakítására, 

az infrastrukturális bázis bővítésére. A feldolgozóipari vállalkozások termelési folyamatainak 

korszerűsítése, eszközállományuk javítására irányuló fejlesztések és gépbeszerzések, 

járműparki fejlesztések valósulnak meg. A beavatkozás fontos elemét képezik a technológiai 

fejlesztések, melyek elősegítik az új termékek bevezetését, ugyanakkor a magas hozzáadott 

értéket jelentő egészséges termékek előállítását is. A beavatkozás ösztönözni kívánja a 

nemrég bezárt élelmiszeripari üzemek (pl. törökszentmiklósi malom) újraindítását, továbbá az 

új üzemek alakítását is. A fejlesztések hatására a megyei hagyományokon alapuló agrár- és 

élelmiszer-feldolgozói vállalkozások új, korszerű, magas hozzáadott értéket képviselő 
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termékek gyártására lesznek képesek, erősödhet piaci helyzetük, a helyi gazdaság felélénkül. 

A fejlett infrastrukturális háttérnek és a helyi adottságoknak köszönhetően a térség 

befektetőket vonz, ami hozzájárul a foglalkoztatás bővüléséhez. 

 

A megyei hagyományokon alapuló állattenyésztési vertikum kialakításához kapcsolódó 

tevékenységeket és infrastrukturális beruházásokat támogatja. A támogatások fontos részét 

képezik az állattenyésztéshez kapcsolódó szereplők, helyi termelők és vállalkozások 

hálózatosodásának elősegítése. E beavatkozás keretében az állattartó telepek 

infrastruktúrájának fejlesztése, modernizálása, továbbá a feldolgozás korszerűsítésére irányuló 

kapacitásnövelések és technológiai fejlesztések valósulnak meg. A beavatkozás lehetőséget 

nyújt a mezőgazdasági termelésből és állattartásból származó melléktermékek energetikai 

célú újrahasznosítására (biogáz, biomassza). A fejlesztések eredményeként kialakul egy 

fenntarthatóan fejlődő állattenyésztési vertikum versenyképes vállalkozói bázissal a 

megyében, valamint növekszik az ágazat tőkevonzó képessége. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye jelentős természeti értékekkel rendelkezik, kiemelkedő a 

termőterületek adottsága, ezen belül magas a mezőgazdasági területek aránya, mely a megye 

agrárpotenciálját erősíti. A táji diverzitást és a védett területek sokasága is bővíti. A megye 

országosan is fontos vízbázisokkal rendelkezik mind a felszíni, mind a felszín alatti 

víztestekre vonatkozóan, melyek közül a Tisza és a Tisza-tó, valamint a Körös és Zagyva 

emelhető ki a termálvízkincsen kívül. A megújuló energia termelésében is komolyabb 

potenciál használható fel, a termálvíz mellett a nap- és szélenergia kiaknázásában történtek 

előrelépések. Az éghajlat szélsőségeinek gyakoribbá válása a vízjárás kiszámíthatatlanságát, 

szélsőséges eseteit eredményezi, mely a vízhiányos és vízbő időszakokban fellépő problémák 

kezelését teszi szükségessé. A vízgazdálkodási infrastruktúra jelenleg nem képes feladata 

ellátására, fejlesztése mindenképpen szükséges. 

 

A megye energiatermelésében a megújuló és alternatív energiahordozók felhasználásának 

növelésére, továbbá célul tűzi ki a korszerű hulladékgazdálkodás kiépítését, amely csökkenti a 

lerakott hulladék mennyiségét és egyben növeli a hulladékok újrahasznosítását. 

 

A klímaváltozás káros hatásainak és Magyarország energiafüggőségének csökkentése 

érdekében a beavatkozás keretében megvalósuló programok a különböző megújuló- és 

alternatív energia termelését, részarányának növekedését szolgálják. A megyében magas a 

napsütéses órák száma, ami lehetőséget biztosít a napenergia erőteljesebb kihasználására. A 

mezőgazdasági termelés hatására képződött biomassza (energiatermelési céllal ültetett 

növények, ill. mezőgazdasági hulladékok) pedig a biomassza tüzelésű erőművi felhasználást 

alapozhatja meg a szükséges kapacitások kiépítésével, ill. a meglévők átalakításával, 

fejlesztésével. A beavatkozás ezen fejlesztések megvalósulását támogatja. A megye jelentős 

termálvíz kapacitással rendelkezik, melynek hasznosítására több megoldás és módszer is 

kidolgozásra került, különösen a gyógy- és termálfürdők esetében indokolt ezen 

energiaforrásra való átállás, valamint a mezőgazdasági termelők, telepek, kisebb üzemek, 

illetve a kertészeti vertikum jelenik a potenciális felhasználók között. Szélenergia 

termelésében eddig kisebb kapacitások épültek ki a megyében, ezek további bővítése 

szükséges 

 

A térségi vonzásközpontok feladataik ellátása, funkcióik megerősítése és új funkcióik 

kialakítása érdekében infrastrukturális beruházásokat (épületek, utak, járdák, zöldfelületek, 

közösségi terek stb. építése, felújítása), és azokhoz kötődően tartalmi fejlesztéseket (pl. helyi 

identitást, közösségformálást erősítő akciók, programok, rendezvények, szemléletformáló 
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kampányok) valósíthatnak meg. Ezek révén a helyi és ellátott lakosság, a befektetők és a 

turisták számára is vonzó, biztonságos és szolgáltató településközpontok alakulnak ki. A 

beavatkozás keretében tervezett fejlesztések hozzájárulnak a népesség aktív és egészséges 

életmódjának teret nyújtó közösségi infrastruktúra kialakításának, a települési környezet 

integrált és környezettudatos megújításának (pl. közterület rehabilitációk) is. 

 

A települések (városok és községek) egyes társadalmi, fizikai, gazdasági szempontból is 

leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészei fizikai állapotának javítását, 

lakosságának életkörülményeit, alacsony foglalkoztatási színvonalának emelését célzó 

programokra van szükség. Ezen programok keretei közt a településrészek köz-, gazdasági-, 

szolgáltatási és egyéb funkciókkal való ellátottságát emelő infrastrukturális beavatkozások 

(épületek, utak, járdák, zöldfelületek, közösségi terek stb. építése, felújítása) és ezekhez 

kötődő tartalmi, a leszakadást csökkentő, kohéziót, köz- és közlekedés-biztonságot, 

zöldfelületet növelő fejlesztések, akciók, programok megvalósítása lehetséges e beavatkozás 

keretei közt. Ezen komplex, infrastrukturális és soft elemeket ötvöző fejlesztések egymás 

hatását erősítve járulnak hozzá a lakosság szegregálódása és a településrész leszakadása 

enyhítéséhez. 

 

 
A prioritások terén a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei területfejlesztési Program nevesíti a 

vállalkozás és befektetés ösztönzést, a nagytérségi közlekedésfejlesztést (M4), az alsórendű 

közúthálózati elemek fejlesztését, az agrár – és élelmiszerfeldolgozóipari vállalkozások 

fejlesztését, az állattenyésztés vertikumának fejlesztését, a szántóföldi növénytermesztés 

versenyképességének növelését, kertészeti vertikum kialakítását, megújuló és alternatív 

energiatermelést szolgáló fejlesztést, térségi vonzásközpontok funkcióbővítő 

településfejlesztési programját. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elvei  

 
Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciójának elvrendszere az Európai 

Uniós és a hazai elvek érvényesítését kötelezettségnek tekintve azokon túlmutató, a megye 

sajátosságaihoz igazodó elveket tartalmaz. A célhierarchia és prioritásrendszer felépítésének 

elveit és a megvalósítás elveit foglalja magában.  

 

A célok kijelölése során négy alapelv érvényesült:  

 

1. (jól) működő rendszerek, meglévő értékek továbbépítése, továbbfejlesztése, továbbgyűrűző 

hatásainak erősítése (pl. Jászság ipari potenciálja, agrárvertikum, országos jelentőségű 

turisztikai vonzerők, legjelentősebb térszervező központok, tájgazdálkodási innovációs bázis, 

felsőfokú szakképzés),  

 

2. meglévő, de kihasználatlan térszerkezeti adottságok, területi, infrastrukturális, munkaerő 

kapacitások, tudások, készségek hasznosítása (pl. Szolnok pozíciójának megerősítése a Bécs-

Budapest-Belgrád és a Tisza-völgy térrendszereiben, emberi erőforrás fejlesztése),  

 

3. a fejlődés alapfeltételét jelentő infrastrukturális, tudás- és készségbeli, szervezeti, 

intézményi, szemléletbeli hiányok felszámolása, mérséklése a reális lehetőségek figyelembe 

vételével (nagytérségi kapcsolatok, esélyegyenlőség megteremtését szolgáló intézmények, 

integrált vízgazdálkodási infrastruktúra, info-kommunikációs infrastruktúra, együttműködés 

kultúrája, elérhetőség, szakképző intézmények),  
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4. a térség kihívásaira várhatóan adekvát választ adni képes jó gyakorlatok adottságokhoz 

illeszkedő alkalmazása és helyi innovatív megoldások kidolgozása (pl. Jászság 

városiasságának erősítése, Tisza menti „ökosztráda”, tájgazdálkodási kísérleti programok, 

Nagykunság zöldipari arculatának felépítése, tájgondnokság rendszere, örökséggazdálkodás 

szakemberképzése, a társadalmi felzárkóztatás megyei intézményi hátterének felépítése).  

 

A területfejlesztés megyei elvei  

 

A koncepció és stratégia kidolgozása és megvalósítása során, a fentieken felül, továbbá a 

Közös Stratégiai Keretről szóló európai parlamenti rendeletben foglalt és az OFTK-ban 

jóváhagyott, megvalósításra vonatkozó elvek közül kiemelten kezeli a megye a partnerségre 

és többszintű kormányzásra, valamint a fenntarthatóságra vonatkozó alapelveket. 

 

 Ezen túlmenően további három elv érvényesítése bír kiemelt jelentőséggel:  

 

• Dinamizáló, alkalmazkodó és válságkezelő stratégiák differenciált és összehangolt 

alkalmazása;  

 

•Integrált területi megközelítésben rejlő lehetőségek legteljesebb kihasználása;  

 

• A tervezést és megvalósítást kísérő folyamatos tanulás, kapacitásépítés és hálózatépítés 

elve. 

 
 

Az Önkormányzat 2015-ben hagyta jóvá a 2015 - 2019. évekre vonatkozó gazdasági 

programját, mely a következőket tartalmazza: 

  

 

Gazdasági Program 

 

Jászivány Község 2014-2019 

 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 

kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti. A fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv 

meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat 

költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 

adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok 

biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv — a megyei 

területfejlesztési elképzelésekkel összhangban- tartalmazza, különösen: az egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A 

képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a ‚lakosai életkörülményeinek javítását, a település és 

intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működését, fejlesztését, az ide látogató vendégek 

elégedettségét, az idegenforgalom fejlesztését, és mindezek érdekében a gazdasági lehetőségek 

feltárását, a területfejlesztési és az Európai Unió forrásainak hatékony kihasználását. 
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A Program a 2015-2019 évekre - választási ciklusra - szól, meghatározza a döntések irányát, fontos 

szerepet játszik az anyagi lehetőségek - különösen a pályázatok — kihasználása. 

Miután kistérségünk és a településen élők jövőjét, jólétét számos a helyi döntéshozók akaratán kívülálló 

tényező is befolyásolja, a gazdasági program azokra az elemekre koncentrál, amelyekre az 

önkormányzat hatással van, célja az, a község lakói életkörülményeinek, környezetének 

javítása, szinten tartása, az intézmények kiegyensúlyozott működtetése és fejlesztése, a község 

fejlődésének elősegítése. A fejlődéssel, a változó külső körülményekkel párhuzamosan új 

önkormányzati és lakossági igények, elképzelések jelennek meg, melyeknek a programirányokhoz 

történő illeszkedését mindenképpen folyamatosan vizsgálni szükséges. 

 

 

I. fejezet  

II. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 

III.  
Településfejlesztési, településrendezés, az épített és természeti környezetvédelem 

 

Környezetvédelem 

 

Ebben a témában a településünket érintően 4 területet kell megemlítenünk: 

- ivóvízminőség 

javítás -  

- csapadékvíz 

elvezetés  

- 

hulladékgazdálkodás 

- természetvédelem- 

 

Ivóvízminőség javítás: A képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti a település egészséges 

ivóvíz ellátásának biztosítását. Az ivóvíz szolgáltatás a TRV. Zrt. üzemeltetésében, kezelésében 

van. A Jászsági ivóvízminőség-javító Társulás által nyert pályázat keretében jelenleg folyik a 

településen a kivitelezés, mely főként a technológia és a vízmű felújítására vonatkozik. további cél, 

a csőhálózat jelenlegi pályázat keretében történő %-os cseréjétől jóval magasabb %-os arányban 

történő cseréje korszerű csövekre a KEOP következő ütemében, pályázati forrásból. 

Csapadékvíz elvezetés:  

A településen a belvízelvezető- szikkasztó rendszer megfelelően kiépített. Vannak még olyan 

kisebb területek, ahol jelenleg még megoldott ez a probléma. Ezeket szükséges még a 

következő időszakban kiépíteni. A jelenlegi rendszer rendszeres karbantartást igényel. Az 

árkok, átereszek tisztántartása nem csak önkormányzati, de lakossági feladat is! 

Hulladékgazdálkodás:  

Kiemelten kell foglalkozni a település tisztaságával, mert nem csak a településen belül, de az 

erdők, az utak mellett is megnőtt az illegális szemétlerakások száma. Továbbra is minden 

évben szervezni kell a lakosság összefogásával hulladékgyűjtési napot.  
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Természetvédelem:  

Különleges adottság, hogy rendelkezünk egy helyi természetvédelmi területtel, melynek  

megóvása mindannyiunk kiemelt feladata.  Tudatosítani kell az itt élő emberekben, hogy a 

terület településünk számára természeti kincs", amelyben rendkívüli lehetőségek 

rejlenek. Óvnunk kell az illegális fakitermelőktől és szemételhelyezőktől. Biztosítanunk kell, 

hogy a természetvédelmi terület alkalmas legyen turisztikai terveink megvalósítására. 

Szükséges hulladékgyűjtő edények kihelyezése. Az önkormányzat a gazdasági program 

időszakában a település virágosítására, fásítására törekszik.  

Településfejlesztés, útfenntartás, közvilágítás:  

Az előzőekben leírtak is részét képezik a településfejlesztésnek, mégis ebben a részben 

kiemelten kell foglalkozni az alábbi feladatokkal: 

- helyi közutak 

- egyéb utak 

- közterületek, parkok fenntartása 

- járdák 

- közvilágítás 

 

Helyi közutak,:Járdák:  

 

Önkormányzatunk belterületén szilárd burkolatú utak százalékos aránya majdnem 100 %.. Az évekkel 

ezelőtt elkészült aszfalt burkolattal ellátott utak állapota jó. Célkitűzés A Köves út felújításának 

befejezése, lehetőség szerint pályázati forrás igénybevételével. A járdák állapota szintén 

megfelelő. Pályázati lehetőségek igénybevételével a járdák felújítására kell törekedni. Említeni 

kell a külterületi utakat, melyeknek a karbantartása a földtulajdonosok, használók, valamint a 

vadászati jog ellenértékeként Jászapáti 2000 Mg Zrt. által végzett útkarbantartással oldhatók meg. 

Közterülete, parkok fenntartása:  

A parkok rendezés, tisztán tartása, fák ültetése szintén feladat az önkormányzatnak. A lakosság 

figyelmét folyamatosan fel kell hívni az ingatlanok előtti utcarész rendbetételére és, ha szükséges 

élni kell a bírság kiszabásával. Más közterületek rendben tartása is önkormányzati feladat.. 

Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 

fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. 

- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és 

pótlásáról. 

- Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. 

A helyi tűzvédelem  

Az önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében 

- támogatja a helyi önkéntes tűzoltó egyesületet. 

Közvilágítás:A jelenlegi közvilágítási lámpatestek  2005-ben kerültek felújításra., energiatakarékos 

izzók kerültek felszerelésre. A további célkitűzés megfelelő pályázati lehetőség, vagy kedvező 

konstrukció esetén modern, LED-es izzókra cserélése. 
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Urnakert: 

Jászivány Községi Önkormányzat a kötelező közszolgáltatási feladatot Jászapáti temetőt fenntartó 

Római Katolikus Egyházzal kötött megállapodás keretében látja el.  A képviselő-testület az Egri 

Érsek hozzájárulása alapján a helyi parókia udvarán urnakertet kíván kialakítani. 

 

 

II. fejezet  
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK, KÖZELLÁTÁS, KÖZÉLET 

egészségügyi ellátás, szociális ellátás, közművelődés, közbiztonság 

Óvodai nevelés 

Az önkormányzati feladat ellátását társulás keretében, az Óvodai Nevelési Intézményfenntartó 

Társulás keretében, Jászszentandrás község önkormányzatával közösen látja el az önkormányzat. 

Óvoda:  

A helyi gyerekek a Jászszentandrási Gyermekvilág óvodában kapnak napközbeni ellátást. 

Ehhez azonban a körülményeket úgy kell alakítani, hogy az megfeleljen a szülők elvárásainak, 

mert csak ebben az esetben választják ezt az intézményt gyermekeik elhelyezésére. 

Hosszú távú célkitűzése az önkormányzatnak, hogy amennyiben eléri a gyermeklétszám az óvoda 

nyitáshoz szükséges minimum létszámot, újra üzemeltetné az óvodát helyben a gyerekek részére.  

Iskola: 
A hatályos jogszabályok értelmében ki került az alapfokú oktatás ellátása az önkormányzat 

feladatából. Továbbiakban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) látja el. 

A KLIK az ország oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal. 

Központilag alapítására 2012. szeptember 1-jén került sor. A KLIK Jászapáti Tankerületéhez 

került a Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, mely a kijelölt iskola a 

Jásziványi tanulók részére. 

Egészségügyi ellátás:  

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület 

a gazdasági program időtartama alatt biztosítja a háziorvosi ellátást a jelenlegi rendszer szerint. 

Háziorvosunk a Svájci program keretében jelentős hangsúlyt fektet a prevencióra, mely 

nagyban hozzájárul a lakosság egészségmegőrzéséhez.  

Szociális ellátás:  

Településünkön szakképzett falugondnok biztosítja, az arra rászoruló lakosok napi ellátását. 

Községünkben működik a gyermekjóléti szolgálat. Önkormányzatunk továbbra is fontos 

feladatnak tartja, hogy az arra rászorulók segítséget kapjanak! A szociális rendeletben is 

folyamatosan nagy figyelmet fordítunk a rászorulók támogatására. Fontos feladat e területen, hogy a 

falugondnoki szolgálat autóját új, modern gépjárműre cseréljük pályázati forrásból.  

Közigazgatás:  

A köztisztviselői teljesítmény-követelmény rendszer megfogalmazza, hogy a hivatali munka 

csak akkor hatékony, ha minden köztisztviselő úgy végzi a munkáját, hogy az önkormányzat 

szándékaival a kitűzött közigazgatási, gazdasági céljaival összhangban legyen. Fontos cél a 
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hatékony, gyors, szakszerű ügyintézés, az ügyfél törvényes, pontos tájékoztatása, valamint 

felelősségteljes munkavégzés. 

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 

valamint Jásziványi Kirendeltsége látja el. 

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 

- elhasználódott számítógépek folyamatos cseréje, 

- iroda-berendezések pótlása, 

- a tárgyaló terem berendezéseinek pótlása. 

Keresi az önkormányzat annak a lehetőségét, hogy az önkormányzati hivatal épületének 

bővítését és szigetelését pályázati támogatással megvalósítsa. 

Gyermek és ifjúságvédelem 

Az önkormányzat gyermek és ifjúságvédelmi feladatai a közeljövőben várhatóan tovább 

nőnek, melynek tárgyi és személyi feltételeit folyamatosan biztosítani és fejleszteni 

szükséges. 

Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: 

 - gyermekjóléti szolgálat, melyet szerződés alapján a védőnő lát el.  

 
Sport:  

Az önkormányzat pályázati forrásból kondi termet alakított ki a lakosság igényeit figyelembe 

véve. 

A parkban rendelkezésre álló kispályás focipálya mellett az önkormányzat az óvoda udvarán 

szeretne kialakítani egy szabadidős udvart különböző sportolási lehetőségek céljából.  

Közművelődés:  

Bármennyire nehéz ma egy önkormányzat helyzete, ehhez a feladathoz mindenkor biztosítani kell 

az alapvető működés feltételeit. Ez az ágazat erősíti a közösséget, ápolja hagyományainkat, 

kikapcsolódási lehetőséget teremt, fejleszti kulturális tudatunkat és teret ad a civil 

szerveződéseknek. A művelődési ház, könyvtár ma már sokrétű feladatot lát el és biztosítja több 

számítógép használatával a művelődés, a szórakozás, a hagyományápolás lehetőségét minden 

korosztálynak. A Jásziványért Közhasznú Egyesület és a helyi önkormányzat a település 

nagyságához viszonyt rendkívül sok és színes rendezvényt szervez a lakosság részére. A 

Művelődési Ház alkalmas a feladat ellátására. A helyiségek korszerűsítésére kerül sor és az 

akadálymentesítésre került sor.  Az önkormányzat néptánc, idegen nyelv oktatás bevezetését tervezi 

lakossági igény szerint.  

 
Közbiztonság:  

A felsorolt terveink megvalósítását, a napi életünket befolyásolhatja, hogy milyen minőségű 

falunkban a közbiztonság. A lakosság megelégedését tapasztalva elmondhatjuk, hogy 

településünkön rend és nyugalom van, és azt kívánjuk, hogy ez a szint ne romoljon. 

Közbiztonságunk javításához nagymértékben hozzájárul a falunkban a SZEM mozgalom. 
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III. fejezet  

ÉLETMÓD, JÖVŐKÉP  

 

Foglalkoztatás, munkahelyteremtés, turizmus, mezőgazdaság 

Foglalkoztatás, munkahelyteremtés.  

Fontos, hogy jó kapcsolat épüljön ki a helyi vállalkozókkal, hiszen jelenlétük biztosítja a 

megélhetéshez elengedhetetlen anyagi forrásokat. Az önkormányzat vállalkozó-barát politikát kíván 

megvalósítani, ennek érdekében szervező munkájával közreműködik további új munkahelyek 

megteremtésében, támogatja a vállalkozók ilyen irányú kezdeményezését. Terület 

biztosításával továbbra is segíteni kell az új munkahelyek letelepedését. Továbbképzések, 

tanfolyamok szervezésével lehetőséget kell biztosítani azoknak is, akik nem tudják felmérni 

lehetőségeiket, végzettségüknél fogva nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

Turizmusfejlesztés, idegenforgalom lehetőségei 

Ki kell használni az adottságokat és sürgősen el kell kezdeni a településen a turizmus 

fejlesztését. A Jásziványért Közhasznú Egyesület és a helyi önkormányzat a település 

nagyságához viszonyt rendkívül sok és színes rendezvényt szervez, mely reményein szerint 

idevonzza a turistákat.  

Kialakítottunk Fazekas házat, Tájházat és a további idegenforgalmi látnivalóként tervezi az 

önkormányzat skanzen, kovácsmúzeum kialakítását.  

A régi óvoda épületének átalakítását követően az épület alkalmas turisták elszállásolására, 

turisztikai rendezvények tartására.  

Közfoglalkoztatás 

Önkormányzatunk továbbra is élni kíván a Belügyminisztérium által elindított Start-munkával. Így 

ezzel 15-20 főt tudunk foglalkoztatni, akik állattenyésztéssel (racka, sertés, csibe), illetve 

növénytermesztéssel (fűszerpaprika, kukorica) foglalkoznak. A közfoglalkoztatottak segítenek így a 

turizmusfejlesztésben (fazekasság), parkgondozásban, parlagfű-mentesítésben és a téli 

csúszásmentesítésben.  

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

 

Az önkormányzat gazdasági célkitűzéseinek érdekében a lakosságot továbbra is be kívánja  

vonni. A jövőben is azzal kell számolni, hogy a központi költségvetésből az önkormányzatok  

számára a kötelező feladatellátáshoz nyújtott normatívtámogatások összege a működési 

kiadások fedezésén túlmenően fejlesztésekre nem ad lehetőséget. A célkitűzések elérése 

érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a saját bevételek növelésére, sőt felhalmozási célú 

bevételi források felkutatására. Az önkormányzat gazdasági programjába felvett célkitűzéseinek 

megvalósulásához minden lehetséges esetben pályázati támogatást indokolt igénybe venni. 

Ebből következően a célkitűzések megvalósulása nagymértékben függ a központi pályázati 

támogatások alakulásától. Az önkormányzat a gazdasági program időszakában a következő 

beruházásokat, felújításokat tervezi: 

 

- Falusi turizmus fejlesztése, 

- Skanzen, kovácsműhely kialakítása 



JÁSZIVÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

 

25 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. - 2018. 

 

- Urnakert kialakítás 
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítés  

 

 

 

Jászivány, 2015 04.02. 
 

 

 

 

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

 

 
 

A településfejlesztési irányok kijelölése során vannak olyan meghatározó alapelvek, 

amelyek meghatározóak a település fejlesztésének egésze, a beavatkozások tervezése 

szempontjából.  

 

 

 

Jászivány településfejlesztési alapelvei az alábbiak: 

 

 

Fenntartható fejlődés: 

 

A fenntartható fejlődés az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a 

gazdaság révén szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el 

azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság 

biztosítása azt kívánja tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges 

természeti és épített környezet minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember 

annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli 

esélyeit. A fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása.  

Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a 

mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak 

megújulási lehetőségét. A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet 

használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme 

nélkül kell használnunk.  

A klímaváltozás kockázata két módon jut érvényre: egyfelől visszafordíthatatlan vagy csak 

igen nagy erőfeszítésekkel korrigálható veszteségeket okoz (emberi 

egészségkárosodás/többlethalálozás, pótolhatatlan biodiverzitás csökkenése, módosuló 

hidrológiai ciklus stb.), másfelől tekintélyes anyagi erőforrásokat (védekező, helyreállító 

tevékenységek növekvő ráfordításai) von el a további fejlődéstől-fejlesztésektől. Ezért a 

növekvő klímaváltozás korunk egyik legfenyegetőbb, un. fenntarthatatlan folyamata. A 

klímaváltozás elleni védekezés, valamint az ahhoz történő kényszerű alkalmazkodás egyik 

leghatékonyabb rendezőelve a manapság világszerte és hazánkban is egyre nagyobb figyelmet 

keltő fenntartható fejlődés (a továbbiakban: FF) gyakorlata. 

A fenntartható fejlődés, olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az 

életminőség hosszú távú, egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai 
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keretek között. Ezért a természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható 

gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági 

fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével - a FF fogalmában 

tehát a gazdasági, társadalmi fejlődést egységben kell értelmezni az ökológiai 

fenntarthatósággal (Szlávik 2004). Mára a fenntarthatóság jelentősége a nemzetközi és 

nemzeti intézmények célkitűző és tervező-stratégiai tevékenységében olyan domináns 

szerepet tölt be, hogy joggal említhetjük a XXI. század elejének „civilizációs fordulataként”. 

 Az EU a tagállamok mellett felkért társult országokat is, hogy az EU stratégiával 

összhangban készítsék el saját stratégiájukat. A Bizottság a fenntartható fejlődés stratégiáját 

meghatározó alapelvekről szóló, 2005-ben született deklarációja szerint az Unió elkötelezett a 

fenntartható fejlődés mellett, amely minden politikáját és cselekedetét meghatározza. Az Unió 

megújított Fenntartható Fejlődés Stratégiájának jóváhagyása a 2006. júniusi Európai Tanács 

napirendjén szerepelt.  

1992-ben Rio de Janeiro -ban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott 

„Agenda 21” program („LA 21”) értékelése kapcsán fogalmazódott meg a fenntartható 

fejlődés helyi, lokális programja.  

Ezzel a modellel - általános „receptúrával” - a cél az, hogy elveket (vezérfonalat) 

fogalmazzon meg a helyi önkormányzat(ok), valamint a helyi lakosok, közösségek számára a 

fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, megvalósítása érdekében.  

A „Local Agenda 21” program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati 

megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, 

közösségek széleskörű együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi 

hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, 

szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” 

életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, 

energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő 

kiaknázását. További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de 

helyi felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó 

törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, 

szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és 

helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési 

folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe.  

A Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégia (FFNS) globális összefüggéseket is tükröző, 

nemzeti szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők:  

 

- a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása; 

- a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása; 

- környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása. 

 

 

Fenntartható növekedés:  

Környezetileg fenntartható növekedés elősegítése, amely elsősorban a meglévő erőforrások 

hatékonyabb felhasználását, a környezetbarát településfejlesztést segíti. Ennek a legfőbb 

elemei a következők: 

 A település fejlesztési koncepciója a klímabarát növekedést alapelvnek tekinti. 

Bármilyen fejlesztés is valósul meg a jövőben, az bizonyíthatóan járuljon hozzá a 

fenntartható fejlődéshez, csökkentse a környezeti terhelést.  

 Fenntartható építés alkalmazása a településfejlesztés során.  
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 Környezetbarát iparfejlesztés a gazdaságfejlesztés kapcsán.  

 A helyi gazdaság fejlesztése különös tekintettel a külterületi telepekre 

 Energiahatékonysági beruházások támogatása 

 Megújuló energia alkalmazása 

A fenntartható társadalom és gazdaság elveinek megvalósítására törekedni a lehetőségekhez 

mérten az egyes fejlesztési projektekben.   

 

 

Egységes növekedés: 
 

Jászivány fejlesztése során kiemelt szempont a területileg egységes társadalmi, gazdasági 

fejlődés elve. A fejlesztések során figyelembe kell venni az eltérő fejlettségű és adottságú 

településrészek, utcák kiegyensúlyozott fejlesztését, valamint a belterület és külterület 

fejlesztését. A területi kohézió, a hátrányok mérséklése olyan alapelvek, amelyek lehetővé 

teszik, hogy a település elkülönülő részei ne ellentmondásosan, hanem tudatosan és egyenlő 

mértékben fejlődjenek.  

 

Versenyképes fejlődés:  

 

Településfejlesztés során kiemelten kell azokra a területekre, helyzeti előnyökre figyelni, ahol 

Jásziványnak versenyelőnyei vannak. Elsősorban a mezőgazdaság, agrárszféra, és állattartás 

fejlesztését kell előtérbe helyezni. Ezeknek a területeknek a fejlesztésével biztosítható, hogy 

stabilizálódjanak és kibontakozzanak a település tartós versenyelőnyei. Ezeknek a területnek a 

kiaknázatlan lehetőségeit kell a jövőben hasznosítani és ezen terület  versenyképes 

fejlesztésének pozicionalizálása a jövő záloga. 

 

Integrált fejlődés:  

 

Az integrált megközelítés egyszerre tartalmazza a fizikai és az ágazati szemléletet. Az 

integrált fejlesztési szemlélet alapján olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek egyszerre 

járulnak hozza a település fizikai, társadalmi, gazdasági, környezeti és műszaki környezetének 

fejlődéséhez. A pontszerű fejlesztések helyett a komplex, egymással hatással bíró 

fejlesztéseket kell előtérbe helyezni. Az integrált fejlesztési szemlélet része, hogy a 

településfejlesztési politikában az önkormányzati fejlesztések ösztönzik a magánerő, 

magántőke mobilizálását.  

 

Esélyegyenlőség és társadalmi szolidaritás biztosítása: 

 

Jászivány fejlesztési elképzelései kapcsán törekedni kell az esélyegyenlőség biztosítására, 

mely alapján a településen élő különböző társadalmi osztályok és rétegek is egyenlő módon, 

egységesen részesülhessenek a fejlesztés eredményeiben. A társadalmilag alacsonyabb 

jövedelemmel rendelkező réteg segítése érdekében a fejlesztés eszközeivel is biztosítani kell a 

társadalmi szolidaritást. 
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2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok megvalósítása 
 

 

Jászivány településfejlesztési koncepciója átfogó fejlesztési célokat határoz meg, amelyek 

hozzájárulnak a jövőképben megfogalmazottak realizálódásához. Az átfogó célok kijelöli a 

település legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti, műszaki kihívásokra adott válaszait, 

pozícionálja Jásziványt és kijelöli a legfőbb hosszútávon megvalósítandó céljait. A település 

jövőképének legfőbb alkotóelemei, pillérei az átfogó célok. 

 

 

 

 

 

 Ipari település Élhető település Energiatudatos 

település 

Agrár 

település 

Önfenntartó 

település 

Társadalmi 

átfogó cél 

Munkahely 

teremtéssel és 

bevándorlással 

népesség növelése 

Népességmegtartás 

Népesség növelés 

a lakókörnyezet 

fejlesztésével 

Civil társadalom 

energiatudatos 

fogyasztóvá tétele 

Agrár szférában 

és 

állattenyésztésben 

dolgozók 

ösztönzése 

Népességmegtartás 

munkahely 

teremtés 

Gazdasági 

átfogó cél 

Új vállalkozások 

támogatása 

Munkahely 

teremtés 

Energiafelhasználás 

optimalizálása 

mezőgazdasági 

feldolgozó üzem 

Munkahely 

teremtés 

Vállalkozói 

munkahelyteremtés 

Vállalkozások 

ösztönzése 

Feldolgozó 

üzemek 

Infrastruk- 

turális 

átfogó cél 

Utak, kerékpárutak 

építése 

Ivóvízminőség 

javítás 

Napkollektor 

létesítésének 

támogatása, 

megújuló energia 

használat 

Megújuló energia 

alkalmazása 

Megújuló energia 

használat 

Infrastruktúra 

kiépítése 

Belterületi utak 

karbantartása 

Infrastruktúra 

kiépítése 

Környezeti 

átfogó cél 

Környezetbarát 

ipari beruházás, 

kibocsátási 

határértékek 

csökkentése 

Megfelelő 

életminőségű 

élettér 

Intézmények és 

egyedi ingatlanok 

hő- és 

hangszigetelése, 

energetikai 

korszerűsítés 

Környezetkímélő 

gazdálkodás 

Környezetkímélő 

gazdálkodás 

Ipari vállalkozások 

környezetrendezése 

Urnasirkert 

kialakításával a 

temetkezés 

helyben történő 

megoldása 

Napelem létesítése 

saját szükséglet 

biztosítására 

Környezetbarát 

mezőgazdasági 

telephelyek 

létesítése 

Kemikáliák 

használatának 

mellőzése, 

természetes 

anyagok 

preferálása 

Megújuló energia 

hasznosítása 

Közterületek 

fejlesztése, 

zöldterületek 

fenntartása 

Energiatakarékos 

közvilágítás (LED 

izzók) 

Öntözéses 

gazdálkodás 

Bio gazdálkodás 

 

 

 

Átfogó célok 

 

Élhető település 
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A település legfontosabb célja a népességmegtartás és népességnövelés. A legnagyobb 

népességmegtartó erő a munkahely biztosítás, továbbá a megfelelő életminőségű élettér 

biztosítása, a nyugodt, csendes falusias, ugyanakkor jó infrastruktúrával rendelkező település 

megtartása és fejlesztése. A munkahelyteremtés záloga a versenyképes vállalkozások 

letelepedése, a munkaerő mobilitás fokozása. A munkaerőpiaci versenyképesség alapja a 

képzett munkaerő, az elsősorban munkaerőfelvevő ágazatoknak megfelelő képzettségi szint 

elérése. Jászivány viszonylag  kedvező földrajzi helyzetéből adódóan a Jászság gazdasági 

fejlődése húzóerőt jelent, megteremti a  napi munkábajárás lehetőségét. Számottevő 

munkaerő alkalmazást jelentenek a környékbeli elsősorban ipari beszállító cégek. 

A település életterének javítása a letelepedés szempontjából kiemelt jelentőségű, amely 

tartalmazza a közterületek fejlesztését, a zöldterületek fenntartását, a megfelelő színvonalú, 

rugalmasan működő intézményrendszer további fejlesztését, továbbá a közösségi tér 

megteremtését. A településkép javítása egyrészt a közterület rendezést, a közterületeken 

utcabútorok elhelyezését,   a település központi részének fejlesztését, másrészt a 

lakóingatlanok állagmegóvását, felújítását, új építéseket is jelent. Az élhető település 

társadalmi, kulturális összetartó erővel rendelkezik, melyekhez a helyi identitiás és a helyben 

szerveződő programok, társadalmi események is hozzájárulnak. A település vonzerejét 

nagyban növelik azok a helyi programok, programsorozatok, melyek hagyományteremtőek és 

a helyi közösség aktív részvételével jönnek létre. A rendezett utcaképek, a településközpont 

fejlesztése, az összetartó települési közösség hozzájárul az élhető település megteremtéséhez. 

 

 

Agrár település 

 

A település adottsága a jó minőségű termőföld, melynek művelése és az agrárium fejlesztése a 

jövő kitörési pontja. Ösztönözni és támogatni kell az agrár szférában dolgozókat. 

A település külterületi szántóföldjeinek birtokviszonyai rendezettek, a nagyobb agrár 

vállalkozások viszonylag megújult gépparkkal, korszerű termelési szerkezettel rendelkeznek 

és a megtermelt terményekkel résztvevői a hazai és nemzetközi agrárpiacnak. 

Ösztönözni kell az öntözéses területek megtartását és növelését, a külterületi csatornahálózat 

fenntartásával. 

A már meglévő agráriumhoz köthető kereskedelmi, szolgáltató vállalkozásokat támogatni kell 

és ösztönözni a fejlesztésre. 

Meg kell valósítani a helyben megtermelt zöldség – gyümölcs feldolgozását, csomagolását, 

tárolását. 

A legeltető állattartás feltételeit biztosítani kell, a külterületen a legeltető állattartáshoz 

kapcsolódó takarmánytároló és pihenő, itatóhelyek megvalósítását ösztönözni kell. 

A piaci viszonynak megfelelő, a hazai klimatikus viszonyoknak és termőföldi adottságoknak 

megfelelő vetésszerkezet kialakítása nagyban elősegíti az agrárszféra fejlesztését. A 

megtermelt szántóföldi kultúrákhoz kapcsolódó állattenyésztés fejlesztése kiemelt cél. A 

meglévő állattartó telepek infrastrukturális és technológiai fejlesztése, a külterületi alkalmas 

területeken új állattartó telepek létesítését szorgalmazni kell. Az állattenyésztésnél a megújuló 

energiák környezettudatos alkalmazása (biomassza stb.) révén az állattartó telepek 

környezetbaráttá és energiatakarékossá tehetők. 
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Ipari, gazdasági vállalkozások ösztönzése 

 

Jásziványon jelenleg nagyobb ipari létesítmény nem található. Lehetőséget kell teremteni  a 

jászsági nagy ipari üzemek beszállítói háttérvállalkozásai letelepedésének, kedvező piaci 

körülmények biztosításával. Ösztönözni kell a meglévő vállalkozások fejlesztését és újabb 

cégek letelepedését kell szorgalmazni, melyek kapcsolódhatnak Jászapáti, Jászárokszállás, 

Jászberény, Jászfényszaru ipari vállalkozásaihoz. 

A pályázati lehetőségek figyelembevételével új ipari üzem letelepedésének ösztönzése a 

munkahelyteremtés javítása végett. 

A hagyományokkal rendelkező agrár szférához kapcsolódó vállalkozások letelepdésének 

ösztönzése, a meglévő telephelyek korszerűsítése, fejlesztése az új munkahelyek teremtése, 

meglévők megőrzése miatt kiemelt fontosságú. 

Az agrár fejlesztésekhez kapcsolódva élelmiszeripari, feldolgozóipari lehetőség 

megteremtése.  

 

Energiatudatos település 

 

A fenntartható fejlődés keretin belül a település célkitűzése az energiafelhasználás 

optimalizálása, a megújuló energiahasználat további fejlesztése. A cél minden közintézmény 

energiahasználatának csökkentése, a megújuló energiák alkalmazása, valamint a lakossági 

energiahasználat korszerűsítése, kiváltása,  a megújuló energiahasználat keretein belül a 

napelemek elterjedésének támogatása, továbbá az egyedi ingatlanok hőszigetelésének és 

energetikai korszerűsítésének népszerűsítése. A felnövekvő generációnak tudatosítani kell az 

energiatudatosságot, a megújuló energiahasználatot népszerűsíteni kell. 

Preferálni kell a megújulóenergia használatot, a napelempark létesítését támogatni kell. 

A település közvilágításának korszerűsítése, gazdaságosabb üzemmóddal, a színvonal 

megtartása vagy fejlesztése mellett is hozzájárul az energiatudatos település kialakulásához.  

 

 

Önfenntartó település 

 

A település egyik célja az önfenntartás megteremtése. Az önfenntartás egyszerre jelenti a 

megújuló energiák lehetőségeinek kihasználását, valamint a szükségletek megtermelését. Az 

önfenntartás jelenti a függetlenséget és a település jövőjét.  

Az önfenntartó települési törekvések a közintézmények energiaszükségletének csökkentésével 

és a közösség által előállított javak helyben történő felhasználásával biztosíthatók. Ennek 

megvalósítása érdekében az intézmények energiahatékonyságát kell növelni és bevezetni a 

megújuló energiahasználatot. A települési intézmények ellátás érdekében kertészeti kultúrák 

helyben történő termelése, feldolgozása, önfenntartási célra állattartó telepek létesítése és a 

húsfeldolgozás megvalósítása szükséges. 
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Átfogó célok viszonya az országos és megyei fejlesztési célokhoz 

 

ÁTFOGÓ CÉL MAGASABBRENDŰ 

FEJLESZTÉSI 

DOKUMENTUM 

KAPCSOLÓDÓ 

CÉLKITŰZÉSEK 

Élhető  

település 

Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció 

2030 

Területi specifikus célok: 

3. Vidéki térségek népességeltartó 

képességének növelése 

Cél: a vidéki térségek táji és 

közösségi értékeire, természeti 

erőforrásaira, táji, kulturális, 

valamint épített örökségeire és 

értékeire alapozott fejlesztése. 

Célunk továbbá a speciális térségi 

vidékfejlesztési problémák 

kezelése, az elmaradott vidéki 

térségek felzárkóztatása, a 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés biztosítása és a 

foglalkoztatás növelése a hátrányos 

helyzetű vidéki térségekben. 

JNSZ Megyei 

Területfejlesztési Program 

Területi cél: 

T2. Az ipari agglomeráció 

városiasságának erősítése és a 

gazdaság diverzifikációja a 

Jászságban  

Specifikus cél: 

S3. Leszakadó társadalmi 

csoportok életminőségének és 

esélyegyenlőségének javítása 

Horizontális cél: 

H4. A foglalkoztatás növelése a 

társadalom minden aktív korú 

szegmensében 

 

Agrár település Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció 

2030 

Specifikus cél: 

3. Életképes vidék, egészséges 

élelmiszertermelés és ellátás 

Célunk a vidéki térségek 

népességeltartó és 

népességmegtartó képességének 

javítása, ennek érdekében tájaink 

értékeinek, erőforrásainak 

megőrzése, a sokszínű és életképes 

agrártermelés, az élelmezési és 

élelmiszerbiztonság megteremtése, 

a vidéki gazdaság létalapjainak 

biztosítása, a vidéki foglalkoztatás 

növelése, a vidéki közösségek 

megerősítése, a vidéki népesség 

életminőségének javítás. 

JNSZ Megyei 

Területfejlesztési Program 

Átfogó cél: 

A2. VÁLTOZATOS 

KULTÚRTÁJAK DINAMIKUS 

EGYENSÚLYA  

Kialakulnak a globális társadalmi, 

gazdasági és környezeti 
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folyamatokhoz rugalmasan 

alkalmazkodni képes vidék 

társadalmi, intézményi, 

tájszerkezeti feltételei 

Specifikus cél: 

S2. Az agrárvertikum 

versenyképességének, tájfenntartó- 

és foglalkoztatási potenciáljának 

növelése 

Ipari központ Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció 

2030 

Átfogó fejlesztési cél: 

1.Értékteremtő, foglalkoztatást 

biztosító gazdasági fejlődés 

Célunk a meglévő értéket megőrző, 

kiszámítható, érték-, tudás- és 

munkaalapú hozzáadott értéket és 

közhasznokat eredményező, 

valamint a takarékos és hatékony 

erőforrás- felhasználásra épülő 

gazdasági növekedés, fejlődés és 

jövedelemtermelés biztosítása, a 

globális gazdasághoz való 

felzárkóztatás és a hazai 

foglalkoztatás jelentős bővítése 

 

JNSZ Megyei 

Területfejlesztési Program 

Átfogó cél: 

A2. VÁLTOZATOS 

KULTÚRTÁJAK DINAMIKUS 

EGYENSÚLYA  

Kialakulnak a globális társadalmi, 

gazdasági és környezeti 

folyamatokhoz rugalmasan 

alkalmazkodni képes vidék 

társadalmi, intézményi, 

tájszerkezeti feltételei 

Horizontális cél: 

H4. A foglalkoztatás növelése a 

társadalom minden aktív korú 

szegmensében 

 

Energiatudatos település Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció 

2030 

Átfogó fejlesztési célok: 

3. Természeti erőforrásaink 

fenntartható használata, értékeink 

megőrzése és környezetünk 

védelme 

Célunk a hosszútávú gazdasági 

potenciálunkat és életfeltételeinket 

biztosító természeti erőforrásokkal 

való fenntartható gazdálkodás 

megteremtése, az erőforrások 

megőrzése a jövő generációinak 

számára, mind mennyiségben, 

mind minőségben 

Specifikus célkitűzések 

7. Stratégiai erőforrások 

megőrzése, fenntartható használata, 

és környezetünk védelme 

Célunk a természeti erőforrásokkal 

való takarékos és hatékony 

gazdálkodás, így a fenntartható 

energia- és hulladékgazdálkodás, a 
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zöldgazdaság fejlesztés, a stratégiai 

természeti erőforrások (a víz, a a 

talaj, az ásványkincsek) 

fenntartható használata, a 

biodiverzitás megőrzése, a 

természeti értékek védelme, a 

környezetminőség javítása, és a 

környezetbiztonság erősítése. 

További cél a fenntartható életmód, 

fogyasztás és termelés 

elterjesztése, a környezettudatosság 

erősítése 

JNSZ Megyei 

Területfejlesztési Program 

Horizontális cél: 

H2. Hozzájárulás az országos 

megújuló energiahasznosítási arány 

és energiahatékonyság növeléséhez 

Önfenntartó település 

 

 

Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció 

2030 

Specifikus cél: 

3. Életképes vidék, egészséges 

élelmiszertermelés és ellátás 

Célunk a vidéki térségek 

népességeltartó és 

népességmegtartó képességének 

javítása, ennek érdekében tájaink 

értékeinek, erőforrásainak 

megőrzése, a sokszínű és életképes 

agrártermelés, az élelmezési és 

élelmiszerbiztonság megteremtése, 

a vidéki gazdaság létalapjainak 

biztosítása, a vidéki foglalkoztatás 

növelése, a vidéki közösségek 

megerősítése, a vidéki népesség 

életminőségének javítás. 

JNSZ Megyei 

Területfejlesztési Program 

Átfogó cél: 

A2. VÁLTOZATOS 

KULTÚRTÁJAK DINAMIKUS 

EGYENSÚLYA  

Kialakulnak a globális társadalmi, 

gazdasági és környezeti 

folyamatokhoz rugalmasan 

alkalmazkodni képes vidék 

társadalmi, intézményi, 

tájszerkezeti feltételei 

Specifikus cél: 

S3. Leszakadó társadalmi 

csoportok életminőségének és 

esélyegyenlőségének javítása 

 

 

 

 

 

2.2. Részcélok és beavatkozások területei egységének meghatározása 

 
2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

 

A településnek rendelkeznie kell egy olyan hosszú távú jövőképpel, amely egy tudatos 

értékválasztást tükröz, illetve kijelöli azt a célállapotot, amelyet a település 2030-ra akar 
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elérni. A település jövőkép egy olyan vízió, amely a helyzet meghatározásból származó 

megállapításon alapul. Az átfogó célok a község középtávú, vagyis 10 - 15 éves 

fejlesztéspolitikai céljait rögzítik. A jövőkép elérése érdekében kerülnek meghatározásra az 

átfogó célok, vagyis a jövőkép teljesülésének előfeltételei. Azokat a középtávon realizálandó 

fókuszpontokat rögzítik, amely a településfejlesztés súlypontjai lesznek. Esetünkben a 

célállapot az átfogó célok esetében 2030. év. A településfejlesztési koncepció feladata 

továbbá részcélok kijelölése, amelyek már főbb fejlesztési területi illetve ágazati irányai 

lesznek a település fejlesztésének. 

 

A részcélok az átfogó célok elérését segítő stratégiai területek.  

Jászivány tervezett jövőképének elérése érdekében az alábbi részcélok jelölhető ki.  

 

 

 

a.) Agrár centrum és állattenyésztés fejlesztése 

 

 

Jászivány település számára az egyik legfontosabb kérdés a mezőgazdaság és a hozzá 

kapcsolódó állattenyésztés szerepének erősítése, az állattenyésztő telepek működése, 

fejlesztése, új telepek létesítése, amely a falu fontos gazdasági bázisa lehet. A település 

gazdaságfejlesztése továbbra is épít a mezőgazdaságra és az ahhoz kapcsolódó iparágakra, 

valamint az azt kiegészítő ágazatokra. A mezőgazdaság versenyképessége érdekében a jó 

minőségű mezőgazdasági területeket továbbra is meg kell őrizni a termelés számára. A 

mezőgazdasági területek jó minőségének megőrzése érdekében az öntözéses területeket fent 

kell tartani, továbbá a belvízelvezető rendszert karban kell tartani és fejleszteni szükséges. A 

területek megközelíthetősége érdekében a külterületi főfeltáró utak burkolása szükséges. Meg 

kell teremteni a település a mezőgazdasági munkagépek közlekedését a belterületi utak 

kikerülésével, amihez a külterületen mezőgazdasági főfeltáróút kijelölése szükséges.  A 

mezőgazdasági vetésszerkezet kialakításánál a hagyományos kultúrák mellett, reagálva a piac 

igényeire, a korszerű, a termőföld lehetőségeinek megfelelő kultúrákat is termeszteni kell. 

Tudatos marketing tevékenységgel a megtermelt áruk piaci pozícióját erősíteni kell. Az 

élelmiszer feldolgozóipar irányában nyitni kell. Korszerű üzemek létesítésével, a zöldség – 

gyümölcs feldolgozás, csomagolás, hűtés helyben történő megvalósításával. Meg kell 

teremteni a helyben értékesítés feltételeit, melyhez termelői piac szükséges, melyet 

marketingtevékenységgel a környező településeken népszerűsíteni kell. 

Az agrárfejlesztés érdekében a jóminőségű termőterületek megőrzése, a versenyképesség 

érdekében a vetésszerkezet összehangolása és tudatos marketing tevékenységgel a megtermelt 

áruk értékesítése. A  mezőgazdaságot kiegészítő ágazatok állattenyésztés, élelmiszer 

feldolgozóipar infrastrukturális fejlesztése és a befektetés ösztönzés feltételeinek 

megteremtése. Az állattenyésztés a megtermelt termények helyben történő felhasználásával 

szorosan kapcsolódik a mezőgazdasághoz. Szorgalmazni kell az állattartó telepek 

korszerűsítését, hatékonnyá tételét, és támogatni további állattartó telepek létrehozását. 

Lehetőséget kell teremteni a megújuló energiaforrások létesítésére, alkalmazására. 

 

 

b.)  Ipari fejlesztés 

 

Az ipari fejlesztés érdekében a külterületen iparterület kijelölése szükséges. A 

mezőgazdasághoz, az agrár szférához kapcsolódó egyéb ipar fejlesztést is támogatni kell.  A 

munkaerő felvevő vállalkozások letelepedésének ösztönzése. Üzleti környezetfejlesztés 
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hangsúlyos szerepének kialakítása, továbbá a kínálatfejlesztés mellett lényeges az üzleti 

szolgáltatások bővítése is. Az üzleti környezetfejlesztés nem kizárólag 

infrastruktúrafejlesztéseket jelenti ugyanis, hanem olyan üzleti szolgáltatásoknak a kiépítését 

is, amelyek a település befektetői, vállalkozói igényeit szolgálják ki. 

A település agrár jellegére építve ösztönözni kell az agrár ágazathoz kapcsolódó ipari üzemek 

letelepedését, valamint a mezőgazdasági termékfeldolgozó ipar és az állattenyésztéshez 

kapcsolódó húsipar létrejöttét. 

A kisebb vállalkozások segítése és pozícióba hozása is cél, melynek érdekében térségi 

összefogással pályázatíró- pályázatfigyelő iroda létrehozása szükséges, mely szolgáltatásaival 

a térség vállalkozásait segíti. 

Az iparfejlesztésnél elsődleges cél a környezetbarát iparfejlesztés, vagyis olyan iparfejlesztés, 

amely környezetbarát technológiákat használ, környezettudatosan szerveződik. A káros 

kibocsátás, az egészség és környezetkárosító hatások mérséklése a fenntartható 

gazdaságfejlesztés alapja. A település gazdaságfejlesztésénél figyelembe kell venni a 

klímaváltozás veszélyeit. 

 
 

c.)  Önfenntartó település 

 

Az önfenntartás egyszerre jelenti a szükségletek megtermelését és az energiatakarékosságot. 

Az intézmények energetikai korszerűsítése és a lakossági energiahatékony rekonstrukciók 

jelenthetik az energia megtakarítás lehetőségét. Az intézmények energiahatékony 

felújításának, korszerűsítésének folytatása, a lakossági megújuló energiahasználat támogatása.  

 

 

d.) Energiatudatos település, megújuló energiák hasznosítása 

 
Jásziványban az energia- és klímatudatos település kialakítását szolgáló szemléletformálás a 

lakosság, a vállalkozások és közszféra körében a településfejlesztés fontos eleme. A 

szemléletformálás célja egy környezettudatos falu megteremtése. Ennek a fejlesztési célnak 

több rétege, eleme van.  

A közlekedés terén a már hagyományokkal rendelkező környezetbarát közlekedést erősíteni 

szükséges. A közlekedéstudatosságra a fiatalabb korosztályt tanítani szükséges. Az oktatás 

keretein belül a kerékpáros közlekedés elsajátítását szorgalmazni kell. A környezetbarát 

mobilitás feltételeinek javítása, vagyis a közlekedési rendszerek környezetbaráttá válásának 

támogatása, a kerékpáros infrastruktúrák fejlesztése. A kerékpáros közlekedés és a közösségi 

távolsági közlekedés használatának ösztönzése. Ennek biztosítása érdekében kül- és 

belterületi kerékpárút megvalósítása szükséges. 

Szükséges erősíteni az energiatudatosságot. A települési energiahatékonyság növelése, a 

klímavédelmi és energiahatékonysági szempontokat előtérbe helyező közszolgáltatás 

fejlesztése. A lakóépületek, nonprofit szektor által használt épületek energiahatékonysági 

korszerűsítése képezi a másik kiemelt területet. Ösztönözni kell a családi házak felújítása 

során az energetikai korszerűsítést, továbbá a megújuló energiák felhasználásának 

előmozdítását a lakosság körében.  

Az ökotudatosság keretein belül szorgalmazni kell a komposztáló telep létesítését. A már 

meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett újabb szelektív hulladékgyűjtési lehetőség 

kijelölése, a lakosság ösztönzése a szelektív gyűjtésben való részvételre. Tovább kell bővíteni 

a közszolgáltatások körét zöld hulladék és építési hulladék szervezett gyűjtésének 

megvalósításával. Az állati hulladékgyűjtést térségi szinten biztosítani kell. Meg kell 

teremteni a zöldhulladék komposztálás lehetőségét. 
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 Az ökotudatos szemlélet, vagyis a település természeti értékeinek védelme és megőrzése, 

szintén egy fenntartható és tudatos településfejlesztés megerősödését segíti. A védett illetve 

közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természet-védelmi helyzetének és 

állapotának javítása, a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása, illetve 

az ehhez kapcsolódó szemléletformálás tekinthető a legfontosabb feladatnak.  
 
 
 
e.) Humánerőforrás fejlesztés 

 

A település fejlesztési stratégiájának fontos eleme a gazdasági igényeket kiszolgáló 

humánerőforrás fejlesztés támogatása.  Magas színvonalú képzési struktúra fenntartása és a 

helyi piaci igényekkel történő összehangolása folyamatos kihívást jelent a község számára. A 

képzési, szakoktatási háttér fejlesztésében elsősorban a piaci igényeket, szükségleteket kell 

figyelembe venni. Ennek egyik alternatívája a község gazdaságát segítő, a helyi gazdaság 

igényeire alapozó képzési formák bevezetése, az egy életen át történő tanulás megvalósítása. 

A támogatott képzések helyben történő megvalósítása kiemelt jelentőségű. A helyi 

gazdálkodók számára speciális szakmai tanfolyamok szervezése a korszerű állattenyésztési és 

agrárismeretek valamint gyümölcstermesztési, feldolgozási ismeretek elsajátítása érdekében. 

A jászsági ipari vállalkozásokkal együtt térségi szinten meg kell valósítani a speciális 

szakképzést. A hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli emberek, átképzésének 

támogatása a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés érdekében. A jelen kor igényeihez 

alkalmazkodva a nyelvi és számítástechnikai képzések, átképzések szorgalmazása,  

támogatása és népszerűsítése. 

 

 
f.) Idegenforgalmi fejlesztés 

 
 
Kiemelt és új fejlesztési terület Jászivány számára az idegenforgalom. A település 

idegenforgalmi vonzereje jelenleg viszonylag alacsony, hiányoznak azok a vonzerők, amelyek 

jelentős turisztikai keresletet generálnának, korlátozottak a turisztikai szolgálatosok 

kapacitásai. Van néhány olyan adottsága Jásziványnak, amely azonban alapjául szolgálhatnak 

a település vonzerőfejlesztéséhez. Kiemelten kell kezelni ebből a szempontból a település 

turisztikai kínálatát, a település természeti adottságait, a meglévő hagyományos tanyákat. 

Jászivány egyenlőre nélkülözi azokat a komplex turisztikai termékeket, amelyek fellendítenék 

a település idegenforgalmát. Két célterületen szükséges átfogó beavatkozásokat 

kezdeményezni.  

Egyrészt a vonzerőfejlesztések tekintetében. Ennek keretében megtörténik a jelenlegi 

vonzerők attraktivitásának fejlesztése és újabbak létrehozása. A desztináció vonzerejének és 

versenyképességének növelése nagymértékben múlik a térségben működő attrakciókon. A 

térség turizmusának alacsony versenyképességét egyrészt az okozza, hogy hiányoznak azok a 

vonzerők, amelyek nemzetközi jelentőségűek lennének, a térség egyetlen attrakciója sem 

alkalmas arra, hogy önmagában megfelelő létszámú keresletet generáljon és hosszú 

tartózkodási időt biztosítson. Ebből eredően kiemelt fontosságú a turisztikai kínálat 

hálózatosodásának megteremtése, a szomszédos települések turisztikai kínálatának komplex 

turisztikai csomagként történő értékesítése. A desztináció általános problémái között  szerepel 

a komplex, élményt kínáló turisztikai termékek hiánya. A megváltozott turistaigények jelentős 

kihívásokat támasztanak a vonzerők számára, amelyhez csak nehezen tudnak alkalmazkodni 
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az attrakciók. A valódi kihívást az élménygazdaságba történő átmenet jelenti a térségnek, 

vagyis a kínálati oldal jellegének megváltoztatása, élményközpontúvá tétele.  

A másik kiemelt terület a turistafogadó kapacitások fejlesztése. Hiányoznak a minőségi 

szálláshelyek, komoly gondot jelentenek a szálláshely kapacitás hiányai.  

Jászivány számára tehát kiemelt cél az idegenforgalom fejlesztése, azon belül a két legfőbb 

terület a kínálati oldal fejlesztése és a kereslet generálása. A kínálati oldal fejlesztése 

egyszerre történik a vonzerők és a fogadó kapacitások szintjén.  

A turisztikai vonzerők és szolgáltatások minősége, jellege nagymértékben befolyásolja a 

rólunk kialakult képet az ide érkező emberek szemében. Általában azok a települések, 

térségek, amelyek jelentős idegenforgalmi vonzerővel rendelkeznek, pozitív imázs alakul ki 

róluk. De nem csak az ideiglenes ide érkező emberekre gyakorol pozitív hatást a turizmus, 

hanem az itt élő lakosságra is, hiszen pozitívan befolyásolja kötődéseket, identitásukat, 

kulturális fogyasztási lehetőségeiket és gazdasági lehetőségüket. Ebből eredően a turizmus a 

település marketing stratégia kulcsterülete.  

Cél a települési és térségi turisztikai kínálat tudatos marketing tevékenységgel történő 

értékesítése.  

Pályázatok, befektetők révén új turisztikai attrakciók létrehozása, a turisztikai elemek 

összefogása a meglévő kínálat komplex csomaggá tétele elsődleges feladat. 

A kulturális kínálat fontos szerepet tölt be a település identitás megerősödésében. A 

társadalmi versenyképesség javítása elsősorban közösségfejlesztési beavatkozásokkal 

történik, amely alapvetően a helyi identitás erősítését célozza. A turisztikával foglalkozó helyi 

civil és nonprofit társaságok megalakulásának, működésének segítése hozzájárulhat a 

turizmus fejlesztéséhez. A helyi kötődés erősítése, a lakossági identitás fejlesztése egy 

tudatosabb, értékőrző közösségi modell alapja.  

 
 

g.) Települési élettér fejlesztés 

 

A részcél egyik kulcsterülete a vonzó lakóterületek megteremtése. A vonzó lakóterületek, a 

kulturált és korszerű lakókörnyezet fontos szerepet játszik abban, hogy az emberek 

szeressenek itt élni. A település legnagyobb vonzereje a betelepülők számára, a csendes, 

nyugodt, rendezett lakókörnyezet, az itt élők befogadókészsége. Ebből eredően ez a terület is 

lényeges szerepet tölt be a településimázs formálásában, hozzájárul a község attraktivitásának, 

vonzerejének növeléséhez. A település életterek fejlesztésében fontos szerepe van a 

lakosságot kiszolgáló rekreációs tereknek, közterületeknek, közösségi funkciójú épületeknek. 

A településközpont, mint a legfontosabb település élettér fejlesztése kiemelt prioritású. 

 

 

 

 

 

 

A gazdaság 

diverzifikációjának 

ösztönzése 

Települési környezet 

minőségi fejlesztése 

Közösségvezérelt 

településfejlesztés 

Agrár szféra fejlesztése Települési mikroklíma 

javítása és a települési 

környezet védelme 

Humán közszolgáltatások 

fenntartható fejlesztése 

Vállalkozói, üzleti környezet Településkép megőrzése Generációkon átívelő 
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fejlesztése épített értékek védelme közösségi életterek 

fejlesztése 

Turizmus fejlesztése A települési közlekedési 

rendszerek korszerűsítése, 

környezetbarát mobilitás 

ösztönzése 

Települési identitás és 

közösségi kohézió erősítése 

Integrált növekedés Fenntartható növekedés Harmonikus növekedés 

 

 

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

 

Jászivány település méretéből, elszórtan lévő intézményeiből adódóan nem osztható fel 

településrészekre, az egész belterületet egy egységként, általános településrészként javasolt 

kezelni: 

 

 
 

 

 

Fejlesztési célok: 

 

- urnasírkert megvalósítása a templom és plébánia kertjében 

- térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

- zöldterületek revitalizációja 

- gazdasági terület fejlesztés 

- idegenforgalmi fejlesztés 

- szálláshely fejlesztés 
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- megvalósul a skanzen, kovácsmúzeum 

- óvoda helyben történő működtetése 

- megújuló energiaforrások felhasználása megvalósul 

- turisztikai rendezvénysorozatok valósulnak meg 

- ivóvízvezetékek cseréje megvalósul 

 

 

 

 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATHOZ 

 

 

S W O T  -  a n a l í z i s 
 

 

Erősségek Gyengeségek 

 

 Jászsági nagyobb foglalkoztató ipari 

vállalkozások közelsége 

 Felújított 31. sz. főút és M3 autópálya 

közelsége 

 Jó minőségű termőföldek, jelentős 

agrártermelési hagyományok 

 nyugodt, csendes lakókörnyezet 

 jó közbiztonság 

 megfelelő színvonalú infrastruktúra 

 meglévő, működő állattartó telep 

 A település lakóutcáin nincs 

átmenőforgalom 

 Nincsenek szociálisan leszakadt 

rétegek 

 Stabil humánszolgáltatások 

 Működő falugondnoki szolgálat 

 Jelentős civilszerveződések 

 Hagyományos kulturális és 

szabadidős rendezvények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tömegközlekedés alacsony 

járatsűrűsége 

 Az agrártermelés alacsony 

jövedelmezősége 

 Folyamatos tőkehiány, a vállalkozói 

kedv és gazdasági kooperáció alacsony 

szintje 

 Az önkormányzat pénzügyi 

forrásainak szűkössége 

 Fiatalok szórakozási lehetőségének 

hiánya 

 Falusi turizmushoz szükséges 

szálláshelyek és attrakciók hiánya 

 Minőségi szálláshelyek hiánya 

 Anyagi forrás hiánya a marketing 

munkában 

 Munkahelyek száma kevés 

 Termelő üzemek hiánya 

 Népességszám fogyás és stagnálás 
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Lehetőségek Veszélyek 

 

 Ipari terület fejlesztés kijelölése 

 Állattartó telepek fejlesztése, újabb 

telepek létesítése 

 Mezőgazdasági termelés 

korszerűsítése, fejlesztése 

 Zöldség – gyümölcs feldolgozás, 

csomagolás megvalósítás 

 Piac és versenyképes áruk előállítása 

 A vállalkozói tevékenység élénkítése, 

tőkeerős cégek betelepülése 

 Vállalkozásokat segítő 

háttérintézmények kiépítése 

 Mezőgazdaság és az élelmiszeripar 

modernizálása 

 Kedvező turisztikai adottságok 

kihasználása vállalkozók bevonásával 

 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 A környezet állapotának megőrzése 

 A település népességmegtartó-

képességének erősítése, 

munkahelyteremtés 

 A népesség képzettségének, 

iskolázottságának és egészségügyi 

állapotának javítása 

 Óvoda helyben történő működtetése 

 A kulturális örökség megőrzése 

 Turizmus minőségi fejlesztése 

 Lakóterület fejlesztés 

 A falusi turizmus megteremtése 

 Napelempark megvalósítása 

 Külterületi mezőgazdasági 

főfeltáróutak  megvalósítása 

 Közterületek esztétikus rendezése 

 Helyi piac és közösségi tér 

megvalósítás 

 Urnasirkert megvalósítása 

 Intézmények energetikai 

korszerűsítése 

 kerékpáros turizmus fejlesztése 

 

 Minőségi mezőgazdasági termelés 

feltételei megteremtésének elhúzódása 

 A gazdasági fejlesztés elmarad 

 Az árvíz- és a termőföldeken 

jelentkező belvíz-fenyegetettség 

fennmaradása 

 Az urnasirkert megvalósításának 

elmaradása 

 Az önkormányzat pénzügyi 

helyzetének romlása 

 A lakóterületekre nincs igény 

 A népességszám csökkenés 

 A település marketing 

tevékenységének elmaradása pénzügyi 

okok miatt 

 Az egészségügyi ellátás személyi és 

tárgyi feltételeinek romlása 

 Szociális problémák fokozódása, a 

munkanélküliség ismételt erősödése 

 Elöregedő lakosság 

 

 

A település erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit elemezve megállapítható, hogy a 

település fejlődésének alapja a gazdaság fejlesztése, beruházások megvalósítása. A 

megvalósuló beruházások munkahelyteremtéssel járnak, melyek a helyi munkaerő 

foglalkoztatás szintjét emelik és munkanélküliek arányát csökkentik. A helyi gazdaság 
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élénkítése hozzájárulhat a kapcsolódó szolgáltatások megteremtéséhez, működtetéséhez. A 

település legjelentősebb kitörési pontja lehet a Jászság nagy ipari üzemeihez kapcsolódó 

beszállítói háttér kisebb vállalkozások letelepedésével, valamint a hagyományokkal 

rendelkező mezőgazdaság és állattenyésztés fejlesztése, továbbá a zöldség – gyümölcs 

termeléshez kapcsolódó feldolgozó, csomagoló háttér megteremtése.  Mindezen tényezők 

közvetve visszahatnak a település népesedéséhez. Kedvező tényezők esetén a bevándorlás 

erősödik, a népességszám növekszik. 

 

 

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 

társadalmi,  gazdasági és környezeti adatok meghatározása 

 

 

A településfejlesztési koncepció egy részletes megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, 

helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg. A megalapozó vizsgálat részletesen bemutatja a 

település jelenlegi helyzetét, a gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokat, tendenciákat. 

A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági 

és környezeti adatokat a kijelölt átfogó és részcélok mentén lehet kijelölni. Az adatok körének 

kijelölésekor elsődleges szempont, hogy ezen adatokkal a kívánt változások mérhetőek 

legyenek. 

 

 

 

 

Beavatkozási 

terület 

Beavatkozási terület 

leírása 

Jelenlegi 

érték 

Tervezett 

érték 

Változás 

Vállalkozások száma A településen regisztrált 

vállalkozások száma 

 67 db 75 db + 8 db 

Vállalkozások száma A településen működő 

vállalkozások száma 

 13 db 18 db +5db 

Vállalkozások 

létszáma 

A helyi vállalkozásokban 

foglalkoztatottak száma 

 53 fő 60 fő + 7 fő 

Regisztrál 

álláskeresők 

Regisztrált álláskeresők 

száma 

18 fő 10 fő -8fő 

Kereskedelem Kereskedelmi egységek 

száma 

1 db 2db +1db 

Vendéglátás Vendéglátóegységek száma  1db 1db 0 

Idegenforgalom Kereskedelmi szálláshelyek 

száma 

1 db 2 db +1 db 

Lakónépesség száma Települési lakónépesség 

száma 

356 fő 370 fő +14fő 

Állandó népesség 

száma 

Települési állandó népesség 

száma 

397 fő 420 fő +23fő 

Születések száma Születések száma 3 fő 7 fő + 4fő 

Halálozások száma Halálozások száma 9 fő 5 fő -4fő 

Bevándorlás Településre beköltözők 

száma 

 17 fő 25 fő +8fő 

Elvándorlás Településről elköltözők 

száma 

27 fő 17fő -10fő 
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Vándorlási 

különbözet 

Beköltözők és elköltözők 

száma 

17fő/27fő 25fő/17fő +8/-10 

Társadalmi 

önszerveződés 

Civil szervezetek száma 5 db 8 db + 3 db 

Háztartásoknak 

szolgáltatott víz 

Háztartásoknak szolgáltatott 

víz mennyisége (m3) 

11 12 +1 

Zöldfelületek Zöldfelületek nagysága  10 643m2 10 643m2 0 

Csatornahálózat Csatornahálózat hossza  0 km 0 km 0 

Csatorna rákötés Közüzemi csatornahálózatra 

rákötött lakások száma 

 0 db 0 db 0 

Háztartási 

villamosenergia 

fogyasztók 

Háztartási villamosenergia 

fogyasztók száma 

418 fő 430 fő +12fő 

Háztartások részére 

szolgáltatott 

villamosenergia 

Háztartások részére 

szolgáltatott villamosenergia 

mennyisége (1000kWh) 

489 500 +11 

Háztartási 

gázfogyasztók száma 

Háztartási gázfogyasztók 

száma 

138 fő 150 fő +12fő 

Összes szolgáltatott 

vezetékes gáz 

mennyisége 

Összes szolgáltatott 

vezetékes gáz mennyisége 

(1000m3) 

107 120 +13 

Kulturális 

rendezvények 

Kulturális rendezvények 

(színházi, zenei előadások, 

ismeretterjesztő előadások 

stb.) száma 

8 db 10 db +2db 

 

 

 

 

 

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki 

infrastruktúra fő  elemeinek térbeli rendjének és a terület-felhasználásra irányuló 

településszerkezeti  változtatásokra 

 

 
Infrastrukturális változások 

 
Közlekedési infrastrukturális változások az alábbiak szerint érintik Jászivány települést. 

Kerékpárút megvalósítása, mely a települések közötti biztonságos kerékpáros közlekedést 

szolgálná és egyúttal turisztikai jelentőséggel bírna. 

A település teljes belterületén a meglévő utak karbantartása, közterületi parkolók kialakítása  

tervezett. Ugyancsak kiemelt cél az ivóvízminőség javítás keretein belül az ivóvíz vezetékek 

cseréje. 

 

 
Területfelhasználási változások 
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A területfelhasználási változások során cél a kompakt és a klímatudatos település 

megteremtéséhez szükséges a település egyes térszerkezeti elemeinek felülvizsgálata és újra 

gondolása.  

A területfelhasználási változások a fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva külterületen a 

mezőgazdasági telephelyek kialakítását, az ipari terület fejlesztését jelentik. 

Belterületen a változások tömbön és területegységen belüli felújítások, rehabilitációk, 

revitalizációk. 

 

Jászivány település fejlesztésének célja a lakosság számának növekedése, a korszerkezet 

átalakítása. Ennek érdekében minden munkahelyteremtési szándékot, fejlesztési lehetőséget 

támogatnak. A település kitörési pontja lehet a gazdasági fejlesztés, valamint a Jászság nagy 

ipari vállalkozásaihoz csatlakozva kisebb ipari üzemek letelepedésének ösztönzése. A 

külterületi mezőgazdasághoz kapcsolódó állattartó telepek fejlesztésének támogatása, a 

zöldség – gyümölcs feldolgozó, csomagoló üzem megteremtése,  a település ipari - agrár 

jellegének megőrzése, a mezőgazdaságra és állattenyésztésre épülő feldolgozóüzemek 

létesítése. A település belterületének rendezése, jellegének erősítése, az infrastrukturális 

elemek fejlesztése, aktív zöldfelület kialakításával, a meglévő közterületek zöldfelületének 

rehabilitációjával élhető, minőségi lakókörnyezet kialakítása. A településközpontban 

közösségi tér és helyi piac létrehozása, amely települési szintű kereskedelmet is erősíti. A 

falusi turizmus feltételeinek megteremtése egyrészt a minőségi szálláshely kínálatot, másrészt 

a turisztikai attrakciók, turisztikai csomagok megvalósítását jelentik. A templom mellett 

temetkezési hely létrehozása a településen hiányzó temető funkciójának megteremtésére. A 

még nem felújított egyes intézmények energiahatékony felújítása az üzemeltetési költségek 

optimalizálása. Új ipari és szolgáltató létesítmények letelepedésének ösztönzése, mely által a 

foglalkoztatottsági szint emelése megtörténhet. A természeti környezetre, a meglévő 

adottságokra alapozott turizmus fejlesztése, mely összekapcsolható a térségi 

idegenforgalommal.  
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3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére 

és az  örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésre 

 

A 2001. évi LXIV. törvény szabályozza és határozza meg a kulturális örökség védelmét. A 

törvény hatálya kiterjed a régészeti örökségre, műemléki értékekre, kulturális javakra, továbbá 

meghatározza ezek védelem alatt álló környezetét is. 

A védelem alatt álló művi értékek környezetében történő fejlesztések meghatározásánál, 

elsődleges szempont az adott művi érték védelme, továbbá a művi érték környezetének 

figyelembevétele. A helyi építési szabályzatban kell meghatározni azokat a szabályozókat, 

melyek figyelembe veszik a kulturális örökség védelmét és előtérbe helyezik a fenntartható 

fejlesztést. 

 
 

Művi értékek 

 
Országos védelem alatt a Lechner Lajos Tudásközpont adatközlése alapján Jásziványon nincs 

nyilvántartott műemlék. 

  

A művi értékekkel a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet foglalkozik 

részletesen. 

 

Régészeti örökség 

 

Országos régészeti védelem alatt álló lelőhelyek (Lechner Lajos Tudásközpont adatközlése):  

 

 

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Jásziványon az alábbi lelőhelyek 

találhatók: 

 

 

 

Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 

49427 1 Nagy – gyep  05/10, 05/11, 0957/3, 

0956 

49429 2 Papp - dűlő 020/15, 018, 025/16 

49430 3 Papp – dűlő II 025/8, 025/9 

49432 4 Dósa - dűlő 021/36, 021/37, 021/38, 

021/39 

49434 5 Barattyús 048/4, 048/5, 053/4, 

0115/14, 0115/15 

49436 6 Gólya dűlő 0135/13, 0135/14, 

0135/15, 0135/16 

49437 7 Iványi Ördöghát - 

dűlő 

054/20, 053/3, 054/19, 

0225/3 

49438 8 Belterület 97, 110, 113, 114, 116, 

21, 22, 23, 24, 111, 112, 

33/1, 93, 94, 95, 96 

49440 9 Iványi Ördöghát – 

dűlő II 

054/20, 0221/27 

49442 10 Iványi Ördöghát – 

dűlő III 

054/6, 054/7, 0221/20, 

0221/21, 0221/22, 

0221/23 
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A régészettel az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete foglalkozik 

részletesen. 

 

 

4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

 

A célok megvalósítását azok az önkormányzati tevékenységek jelentik, melyek segítik a fő 

célkitűzések megvalósítását és támogatják a fejlesztési célokat. 

 

 

Ezen eszközök a következők lehetnek: 

 

 Településszerkezeti tervben jelölt fejlesztések megvalósulása 

 A szabályozási tevékenységek (pl.: út szélesítés, új út nyitás megvalósítása) 

 Új fejlesztés esetén településfejlesztési megállapodás a befektetővel 

 Befektetők bevonása, esetleges együttműködés 

 Pályázatok 

 Helyi adókedvezményekkel a munkahelyteremtő vállalkozások letelepedésének 

elősegítése 

 Fiatalok letelepedésének ösztönzése (pl.: első lakáshoz jutási támogatás) 

 Önkormányzati tulajdonú telekértékesítések támogatási rendszere (letelepedés 

ösztönzése érdekében lakásépítéshez kötötten) 

 Önfenntartás érdekében önkormányzati beruházások és a közmunka- és 

startmunka program folytatása 

 Marketing tevékenység 

 

A településfejlesztési koncepció megvalósítását szolgáló szervezeti elvárások: 

 

A településfejlesztési koncepció megvalósítása olyan szervezeti együttműködést igényel, 

amely biztosítja a koncepció folyamatos monitoringját és a visszacsatolási lehetőséget. 

A koncepció megvalósulása érdekében folyamatosan nyomon kell követni a fejlesztések 

megvalósulását, az elért eredményeket elemezni és értékelni kell. A településfejlesztés 

társadalmi, gazdasági és szabályozási környezetét figyelemmel kell kísérni, és a külső 

feltételrendszer változásainak koncepcióra gyakorolt hatását elemezni szükséges. Ezen 

feltételek változásának visszacsatolását meg kell valósítani a koncepcióba. 

A település társadalmi és gazdasági igényeinek nyomonkövetése és a változások beépítése a 

koncepció megfelelő fejezeteibe. 

A társadalmasítás feltételrendszerének kidolgozása, a partnerségi határozatban 

megfogalmazott partnerek bevonása a koncepció értékelésébe. 
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4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 

 

Javasolt az esedékes pályázatokhoz, programokhoz kapcsolódva az önkormányzat részéről 

egy olyan szervezet vagy csoport létrehozása, mely figyelemmel kíséri a következő hétéves 

időszakban azon pályázatokat, programokat, melyek a település szempontjából beilleszthetők 

a koncepcióban rögzített fejlesztési elképzelésekbe. 

Javasolt a változások aktualizálása, a megvalósult fejlesztések törlése és a fejlesztési célok a 

gazdasági, pályázati környezethez alakított pontosítása, továbbá a kiinduló adatoknál szereplő 

táblázat aktualizálása.  

A településfejlesztési koncepció módosítását Képviselő-testületi határozattal kell elfogadni. 

Az esetleges újabb tervezett fejlesztések, vagy pályázati lehetőségek esetén szükség szerint a 

településfejlesztési koncepciót kiegészíteni, módosítani lehet, minden esetben a változtatás 

indoklásával és a koncepció jóváhagyásával. 

A teljes koncepció felülvizsgálata a településszerkezeti eszközökkel együtt 4 évente javasolt, 

ekkor az új fejlesztési célokat meg kell fogalmazni és a fejlesztési irányokat felül kell 

vizsgálni. Amennyiben a koncepció főbb elemei nem valósulnak meg, de a  következő 4 év 

céljai és elképzelései megegyeznek a hatályos koncepcióban foglaltakkal, abban az esetben is 

Képviselő-testületi döntéssel (határozattal) kell megerősíteni a koncepciót. 

 

 

 

Szolnok, 2018. október hó 


