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1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
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1.1.1. A település térségi szerepe 
 
Jászszentandrás az Alföld északi részén a Jászságban, Mátraaljához közel, Jászberény 
vonzáskörzetében, Heves és Jászapáti között található. Közúton a 31-es számú közúton, illetve a 3228j. 
sz. bekötő úton közelíthető meg.  
A település Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdasági jellegű községe, amely 206 ha belterülettel, 
4227 ha külterülettel rendelkezik.  
Jelenleg a növénytermesztés a fő mezőgazdasági tevékenysége a településnek, jelentős a 
gabonaféléken kívül a dinnye-, kukorica-, illetve a szőlő- és gyümölcstermesztés. Ezenkívül külterület 
jelentős részén erdőgazdálkodás folyik. Állattartás szempontjából a családi gazdálkodásban 
tenyésztett szarvasmarha, sertés és baromfi a jelentős.  
A község infrastruktúrája fejlett, a 31-es számú út jelenti a fő közlekedési irányt, illetve a 3228. számú 
út, amely összeköti Jászszentandrást Jászapátival. Vasútvonal nem halad át a falun, legközelebbi 
vasútállomás 10 km-re (Jászapáti) és 11 km-re (Heves) van. A belső utcák 95%-a szilárd burkolatú, 
gyalogosközlekedésre 35,43 km hosszúságú járda szolgál. A belterület teljes területén kiépített a 
villamosenergia, a telefonhálózat, a vezetékes víz és a vezetékes gáz. Legutóbbi fejlesztések során 
kiépítésre került a szennyvízcsatornázás, és a kábeltelevízió széles sávú internethasználattal.  
A számos tanya jelenléte és a mezőgazdasági tevékenység, mint fő megélhetési forma uralta korábban 
a településképet, azonban a strand megjelenésével település-megújulás kezdődött el. A központi 
belterületen a közterület rendezésével, parkosítással a településkép egyre inkább az „üdülő-falu” 
képét kezdi felölteni. Jászszentandrás idegenforgalmi nevezetessége és a település vonzereje a 
termálstrand, melyhez nagy kiterjedésű kemping is csatlakozik. A turisztikai vonzerők másik szegmense 
a külterületen található Magyar Szarvasgombász Szövetség, amely Magyarország egyetlen, Európa 
második Szarvasgomba Múzeuma. A település telepített tölgyesei kiváló élőhelyei a nyári 
szarvasgombának. Jászszentandrás 2012-ben a szarvasgomba fővárosa lett. A szarvasgomba múzeum 
mellett jelentős kiterjedésű terület ad helyet a Nemzetközi Rendőrszövetség (IPA – International Police 
Association) emlékparkjának. A strand és a turisztikai vonzerők Jászszentandrás mai településképét és 
térségi hírét nagy mértékben meghatározzák.  
 

1. térkép: Jászszentandrás Község elhelyezkedése 

 
Forrás: KSH Helységnévtár 

  
Jászszentandrás Község lakónépességének száma 2018. január 01-ei állapot szerint 2.399 fő volt.  
Jászszentandrás Község sem regionális, sem megyei relációkban nem játszik központi szerepet.   
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1.1.1.1. Országos szerepkör 
 
Az Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció nem említi Jászszentandrás Községet. 
 

2. térkép: Városhálózat (külső és belső városi gyűrű) 

 
Forrás: Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció 

 
 

1.1.1.2. Régiós szerepkör 
 
Az Észak – Alföldi régiót három megye alkotja: Jász – Nagykun – Szolnok megye, Hajdú – Bihar megye 
és Szabolcs – Szatmár – Bereg megye. A három megye közül Jász-Nagykun-Szolnok megye a legkisebb 
területű és népességű megye, a régió lakosságának 26,2%-a él a megye területén. Jász-Nagykun-
Szolnok megye a régió területének 31,2%-át foglalja magában.  
A régióban az országos településhalmaz több, mint 12%-a található, a települések átlagos területe és 
népességszáma meghaladja az országos átlagot. A régió városhálózata még hordozza magán a nagy 
kiterjedésű mezővárosi jellegzetességeket, főleg Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye 
városhálózatát jellemzik a nagy népességszámú és nagy kiterjedésű városok. A történelem másik 
jellegzetes alföldi hagyatéka, a nagy kiterjedésű tanyarendszer Nyíregyháza kivételével, már csak 
foltszerűen maradt fent (a településrendszer ritkulása részben ebből ered).  
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye településrendszere hasonló, azonban Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye kiugróan magas település állománnyal rendelkezik (ez az aprófalvas településrendszer a 
megye egyik sajátossága).  
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye városhálózatát a jelenlegi makroregionális térstruktúrának többségében 
másod - harmadrangú hálózati rétegei határozzák meg.  
A városok tekintetében regionális szinten elmondható, hogy a városi funkciókat és a városok 
térszervező erejét tekintve jelentős különbségek vannak. Az elsődleges probléma, hogy a 
településhálózat nélkülözi a középvárosokat, amelyek biztosítanák a városi funkciók 
decentralizáltságát a megyeszékhelyekkel szemben. Másrészt az elmúlt években érvényesülő várossá 
nyilvánítási hullám, jelentősen felülreprezentálttá tette a gyenge teljesítő képességű kis városokat. A 
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80-as évektől dinamizálódó várossá nyilvánítási hullám egyes térségekben túl is lépte azoknak a 
településeknek a körét, amelyet térszerkezeti szempontból indokolttá tett a városi cím adományozása, 
mindez a városi cím nivellálódásához vezetett. Az Észak-alföldi régióban település földrajzi 
szempontból a városhálózat mára kiépültnek tekintendő, városhiányos térségek már csak a 
határmenti, periférikus térségekben találhatóak (Bereg, Szatmár, Bihar).   
 

3. térkép: Jászszentandrás Község elhelyezkedése a megyében 

 
Forrás: TERPORT (saját szerkesztés) 

 
Összességében elmondható, hogy a régió városhálózata polarizált, amely az 1990-es években tovább 
erősödött. A funkciók és az erőforrások a városhierarchia csúcsai a megyeszékhelyeken 
összpontosulnak. A potenciális középvárosi szint hiányos, a kisváros hálózat, amely korábban sem volt 
erős, a városok számának növekedése ellenére szerepkörét tekintve gyengült.  
Jászszentandrás Község tekintetében régiós szerepkör nem azonosítható be.  
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1.1.2. A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése 
 

1.1.2.1. Jászapáti várostérsége 
  
A társadalom térbeli szerveződésének alakulásában, annak változásaiban meghatározóak a központi 
funkciókat is betöltő települések, melyek kapcsolatokat építenek ki a körülöttük lévő más 
településekkel. Ezen kapcsolatok fejlődhetnek tovább, amikor a funkciókkal rendelkező település, mint 
központ körül kialakul annak vonzáskörzete, az a térség, ahonnan az egyes funkciók és szolgáltatások 
elérése, mindennapi ügyeinek intézése érdekében a lakosság a központba utazik. Más 
viszonyrendszerben az a térség, azon települések köre, amelyre a központ vonzó hatással bír az általa 
biztosított különböző funkcióknál és szolgáltatásoknál fogva. A jogszabályi környezet nem adja meg a 
várostérség fogalmát.  
 

4. térkép: Várostérségek Jász - Nagykun - Szolnok megyében 

 

 
Forrás: Várostérségek lehatárolása Jász – Nagykun - Szolnok megyében, 2013 (ÉARFÜ) 

 
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ÉARFÜ) által 2013. évben készített „Várostérségek 
lehatárolása Jász – Nagykun - Szolnok megyében” című elemzés során az egyes központok által 
biztosított feladatok, funkciók és szolgáltatások ellátási területét, mint vonzáskörzeteket térképezték 
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fel, majd ezek összevonásával alakultak az egy-egy központ körül kialakuló ún. várostérségek, mely 
várostérség településeire az adott központ fejti ki leginkább hatását, a települések adott központhoz 
kötődnek.  
 
Jászszentandrás Község Jászapáti várostérségéhez tartozik.  
 
Jászapáti a Jászság keleti részén, Jász-Nagykun-Szolnok megye északi határán helyezkedik el. 
Intézményi ellátottság (közigazgatás, egészségügy) tekintetében Jászberényhez tartozik a környező 
településekkel egyetemben, a két általa biztosított közigazgatási feladat (okmányiroda és építésügyi 
hatóság) magára a városra terjed ki. Közoktatási szerepét tekintve a megye tizenkilenc, többnyire 
Jászsághoz tartozó településéről közel hétszáz tanuló választotta a város középiskoláját, mely megyei 
szinten is kiemelkedő. A megyén kívül Hevesről és Kisköréből kerülnek ki a tanulók, mely a város 
északkeleti nyitottságát jelzi. Településadottságot tekintve Jászapáti szerencsés helyzetben van, hiszen 
a környező települések teljesen körbeveszik, így központi szerepe erősebben jelentkezhet esetükben.  
A város elérhetősége kétoldalú. A Jászladány – Jászkisér - Jászapáti vonalon párhuzamosan fut közút 
és vasút, azonban mindkettő felújításra szorul. Másrészt a térség északon fekvő települései a 31. sz. 
főútnak köszönhetően kedvezőbb elérhetőséggel rendelkeznek, valamint közvetlenül kapcsolódnak az 
M3 autópályához. A 31. sz. főút ezek mellett biztosítja a térség Jászberényi várostérséggel való aktív 
kapcsolatát.  
A lehatárolás alapján a Jászapáti várostérség települései: Jászapáti, Jászdózsa, Jászszentandrás, 
Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászalsószentgyörgy. 
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1.1.2.2. Jászentandrás Községhez közeli gravitációs központok 
 
Jászszentandrás Község körül kirajzolódó 30 – 50 km sugarú körben több, jelentősebb központ 
található: Szolnok, mint megyeszékhely (Szolnok MJV lakónépessége 2018. év január hó 01. napján: 
71.521 fő; távolsága közúton Jászszentandrás Községtől: 58,2 km), Jászberény (Jászberény Város 
lakónépessége 2018. év január hó 01. napján: 26.828 fő; távolsága közúton Jászszentandrás Községtől: 
28,2 km), Füzesabony (Füzesabony Város lakónépessége 2018. év január hó 01. napján: 7.412 fő; 
távolsága közúton Jászszentandrás Községtől: 32,4 km), Jászapáti (Jászapáti Város lakónépessége 
2018. év január hó 01. napján: 8.313 fő, távolsága közúton Jászszentandrás Községtől: 9,5 km), mint 
alközpontok és több kisebb 5.000 főnél népesebb alacsony térszervező erővel bíró kisváros. 
 

5. térkép: Tisza‐mente nagytérségi összefüggésrendszere 

 
Forrás: Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció   
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1.1.2.3. Járási szerepkör 
 
Jászszentandrás nem tölt be jelentős szerepet a Jászapáti járás tekintetében.  
 

6. térkép: Jászapáti járás elhelyezkedése Magyarországon 

 
Forrás: KSH / KSH-Helységnévtár  

 
A járásra vonatkozó jellemzés nagyban érvényes magának a városnak a megyében elfoglalt pozíciójára 
is. A település és környékének megyei szintű jelentősége az egészség turizmuson túl gazdasági 
vonatkozású: „A mezőgazdaság és kapcsolódó feldolgozóipar tekintetében Jászapáti, Karcag, Mezőtúr 
és Törökszentmiklós térsége egyaránt meghatározóak.” (JNSZ Megyei Területfejlesztési Koncepció, 
Helyzetfeltárás összefoglalója, 8. old.)  
A Jászapáti járásba tartozó települések részét képezik a Jászberényi statisztikai kistérségnek. A 
Jászberényi kistérségbe eredetileg 5 város és 13 község tartozik. A járási rendszerben a Jászberényi 
kistérség felosztásra került – nagyjából a hagyományos Alsó- és Felső-Jászságot lefedve. Az Alsó-
Jászság (Jászapáti járás – 9 településsel) központja Jászapáti, míg a Felső Jászságé (Jászberényi járás – 
9 településsel) Jászberény lett.  
A Jászapáti járás lakosságának 43,3%-át adja Jászapáti és Jászkisér városok népessége. 
Összehasonlításként, ugyanez az érték (az urbanizáltság foka) a Jászberényi járásban: 78,5%. Gazdasági 
hagyományai miatt a Felső-Jászság (Jászberényi járás) jóval urbanizáltabb, annak ellenére, hogy csak 
egy várossal több található benne, mint a Jászapáti járás területén.  
 
 

1. táblázat: A Jászapáti járás települései 

Település neve Jogállás Lakónépesség Lakások száma Területnagyság (hektár) 

Alattyán Község 1 937 913 3 429 

Jánoshida Község 2 370 1 138 3 479 

Jászalsószentgyörgy Község 3 190 1 558 4 767 

Jászapáti Város 8 313 3 653 7 816 

Jászdózsa Község 2 095 1 133 4 286 

Jászivány Község 370 217 3 951 

Jászkisér Város 5 167 2 219 13 011 

Jászladány Nagyközség 5 426 2 301 9 273 

Jászszentandrás Község 2 399 1 536 4 433 

Összesen 31 267 14668 54 445 
Forrás: KSH Helységnévtár (2018. január 1. adatsor) (saját szerkesztés) 

 
A Jászapáti járás a 2011-es népszámlálási adatok alapján aktualizált LHH besorolás szerint, 
(106/2015.(IV.23.) Korm. rendelet) a megye két leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike.  

http://www.jaras.info.hu/
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A Kormány 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szól. A komplex mutató alapján (ami a Jászapáti járás 
esetében 30,59) a járás a 34. helyen van az országon belül, így a komplex programmal fejlesztendő 
járás kategóriába sorolódik. A komplex programmal fejlesztendő kategóriába országosan 36 járás 
tartozik. Viszonyításként fontos látni, hogy az országban a legkedvezőtlenebb mutatóérték (18,63) a 
Cigándi járásban, míg a legkedvezőbb (83,96) Budapest II. kerületben jellemző. Jász-Nagykun-Szolnok 
megyén belül a Kunhegyesi járás kedvezőtlenebb helyzetben van, mint a Jászapáti, itt a mutató értéke 
22,12, ami az országban a negyedik legkedvezőtlenebb.  
 

7. térkép: Jászapáti járás 

 
Forrás: http://www.jaras.info.hu/  

 

 
A Jászapáti járás illetékességi területe: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászdózsa, 
Jászivány, Jászkisér, Jászladány és Jászszentandrás. 
 
  

http://www.jaras.info.hu/
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1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS 
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS 
MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS 
PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
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1.2.1. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz való igazodás 
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepciót a 97/2005 (XII.25.) OGY Határozattal fogadta el az 
Országgyűlés. Jászszentandrás Község tekintetében az alábbi releváns megállapításai rögzíthetők: 
 

Régiók fejlesztési irányai 
 
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 
Az Észak-Alföldi Régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint a meglévő és mobilizálható erőforrásaira 
támaszkodóan, hazai és európai szinten is versenyképes gazdaságával, az értékek megőrzésével és 
fenntartható használatával biztosítja a minőségi élet feltételeit az itt élők számára 

 
1.2.2. Nemzeti Fejlesztés 2030 való igazodás 
 
Az Országgyűlés 1/2014 (I.3.) OGY Határozata Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról (melynek elkészítéséről az 1996. évi XXI. törvény rendelkezik) alapján: 
 
Átfogó fejlesztési célok: 
 
1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 
2. Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 
3. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeinek megőrzése és környezetünk védelme 
4. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 
 
Specifikus célkitűzések: 
 
1. Versenyképes, innovatív gazdaság 
2. Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 
3. Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és – ellátás 
4. Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+f+I 
5. Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 
6. Jó állam: szolgáltató állam és biztonság 
7. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme 
 
Területi specifikus célok: 
 
1. Az ország makroregionális szerepének erősítése 
2. A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 
3. Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 
4. Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 
5. Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
6. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 
 
Középtávú fejlesztési prioritások: 
 
1. Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben 
2. Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé 
3. Útban az erőforrás - és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé 
4. Népesedési és közösségi fordulat 
5. Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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Szak és területpolitikai fejlesztési irányok között szerepel: 
 
A fenntartható és harmonikus város-vidék kapcsolat  
 
A város-vidék egységes rendszert alkot. A városi centrumok központi funkciókat látnak el, amelyek 
elérhetőségét/hozzáférhetőségét biztosítani kell minden potenciális érintettnek. A városkörnyéki 
falvak a lakó- és rekreációs funkciókon kívül szerepet játszanak a városok élelmiszerellátásában és az 
ökológiai hálózatok, a városok körüli zöld gyűrűk, zöldfelületek biztosításában.  
 
Fejlesztéspolitikai feladatok:  
 A város és vonzáskörzetének szereplői közötti együttműködés ösztönzése. 
 A város szétterülésének megakadályozása, a kontrollálatlan városnövekedés, illetve a 

városkörnyéki települések egyfunkciós lakóövezetté vagy perifériává alakulásának megelőzése 
a városkörnyék integrált és tudatos térségi fejlesztésével.  

 A beépített területek összenövésének megakadályozása.  
 Központi városok belterületének vonzóvá tétele.  
 Az ökológiai funkciójú területek további visszaszorulásának elkerülése.  
 Zöldfelületek hálózatba szervezése (zöld gyűrű) és minőségi bővítése.  
 A városokban található központi szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása: a nyitva tartás 

szervezése, a környéki parkolási lehetőségek biztosítása, a közösségi és alternatív, gyalogos és 
kerékpáros közlekedés általi megközelíthetőség lehetővé tétele, az elektronikus szolgáltatások 
kialakítása, kihelyezett vagy mobil szolgáltatások révén.  

 
Fenntartható és kompakt városszerkezet kialakítása 
Az erőforrások hatékony és fenntartható hasznosításának fontos alapja a kompakt településszerkezet.  
Fejlesztéspolitikai feladatok:  
 A többközpontúság kiépítése nagytérségi, és városszerkezeti szinten egyaránt.  
 Intenzív együttműködés elősegítése a szereplők között, hogy mérséklődjenek a közlekedési 

távolságok, és így korlátozódjon az urbanizált területek terjeszkedése a hatékony energia 
felhasználás szerint.  

 Fenntartható mobilitási viszonyok megteremtése a városon belüli és város körüli utazási 
szükséglet mérséklése érdekében, a munkahelyek, lakóövezetek, szolgáltatási és közlekedési 
hálózatok elhelyezkedésének optimalizálása.  

 A közlekedés racionalizálása és a fenntarthatóságának biztosítása, a környezetbarát alternatív 
közlekedési eszközök fejlesztése (vasút, elővárosi vasút, kerékpárutak, ahol lehet vízi közlekedés 
és ezek kombinációi).  

 A városszerkezet tagolása beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és a természetes szellőzést 
biztosító zónákkal.  

 A városi zöldterületek minőségi bővítése, a közparkok szolgáltatásainak és infrastruktúrájának 
megújítása, hálózatba szervezése.  

 A barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) előnyben részesítése a zöldmezős 
beruházásokkal szemben.  

 Területileg integrált, komplex örökségvédelmi, értékvédelmi beavatkozások ösztönzése, 
fenntartható hasznosítása. 

 Jövedelemtől és életkortól függetlenül használható, mozgásra, egészséges életmódra és 
kreativitásra ösztönző tiszta (köz)területek. 

 Egyenlő hozzáférés biztosítása a természeti-, az épített és a kulturális örökségeinkhez.  
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Jász-Nagykun-Szolnok megye  
 
POZICIONÁLÁS  
 
A megye sajátos térszerkezeti törésvonalon fekszik az Alföld közepén. A főváros vonzásába tartozó 
Jászság és Szolnok térsége fejlődő a versenyképes iparágak koncentrálódása miatt, míg a tiszántúli 
részeken elmaradott, periférikus térségek alakultak ki. A nagytérségi és környezeti adottságok 
hasznosításának akadálya a gyorsforgalmi úthálózat hiánya és a közúthálózat romló állapota. A 
kedvező adottságokon alapuló mezőgazdasági termelés csökkenő volumenű, de javuló minőségű. A 
közelmúlt nagy beruházásai csökkentették a megye árvízi veszélyeztetettségét. A Tisza adta 
lehetőségek kihasználatlanok, a turizmus kínálata csak néhány településen bővült. A 2000-es évek 
folyamatos GDP növekedése 2009-ben tört meg, 2010-ben pedig már csökkenés volt tapasztalható. A 
népesség erősen fogy, a fiatalkorúak körében pedig nő a romák aránya. A foglalkoztatottak száma 
csökken, a munkanélküliség növekszik, de ezek a trendek az országos átlagnál kedvezőbbek. A bérek 
elmaradnak a hazai átlagtól, a foglalkoztatási szerkezet stabil. A közüzemi infrastruktúra fejlődése 
dinamikus, a humánszolgáltatások kapacitása és igénybevétele összhangban van.  
 
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK  
 
 Erőteljes kapcsolódás a fejlődő fővárosi térséghez és M1-M5 tengelyhez a gyorsforgalmi utak 

(M4, M8, M44) kiépítése, a közút- és vasúthálózat fejlesztése, az innováció és a gazdasági 
együttműködés bővítése által.  

 Versenyképes megye kialakítása Szolnok térsége súlyának növelésével, a Jászság új minőségű 
fejlesztésével, a Tiszántúlon új növekedési pólusok kialakításával és a Tisza-tó kiemelt 
kezelésével. 

 Az agrárium együttműködésen alapuló megújítása a tájfenntartó kapacitás növelése és a 
termelés bővítése érdekében.  

 Kiegyensúlyozott Tisza-mente és kultúrtájak hálózata létrejöttének előmozdítása összehangolt 
vízügyi, környezetvédelmi, energetikai, turisztikai és vidékfejlesztéssel.  

 A népességmegtartó képesség növelése a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a képzettség és 
az egészségi állapot javítása, a felsőfokú oktatás fejlesztése és az infrastrukturális felzárkóztatás 
folytatása segítségével.  

 A leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkóztatása a foglalkoztatási, infrastrukturális, 
intézményi, társadalmi és kulturális feltételek biztosításával. 
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1.2.3. Kapcsolódás a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciójához és 
Programjához 

 
1.2.3.1. Jász – Nagykun – Szolnok Megye együttkezelendő térségei 
 
A 2014 – 2020-as programozási ciklusra való felkészülés során Jász – Nagykun – Szolnok Megye 
elkészítette a Megyei Stratégiai Programot, Operatív Programot és Integrált Területfejlesztési 
Programot, amelyek a megye egészét érintő, komplex fejlesztési irányokat tartalmazza. Ezen 
dokumentumokban került rögzítésre, hogy egyes területi egységeket kiemelten, egy egységként 
szükséges fejleszteni, segíteni. Jász – Nagykun – Szolnok Megyei közgyűlés a 194/2013. (III.27.) számú 
határozata rögzíti a megye együttkezelendő térségeit, melyek az alábbiak: 
 Jászság 
 Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége 
 Nagykunság – Tisza-tavi térség 
 Mezőtúr térsége – Tiszazug 

 
8. térkép: Jász - Nagykun - Szolnok megye együtt kezelendő fejlesztési térségei 

 
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 66/2015. (V. 13.) KH 

számú határozatával) 

 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 című dokumentum a „Jászság” 
területét, mint együttkezelendő területet határozza meg.  
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1.2.3.2. Jász – Nagykun – Szolnok Megye - 2014-2020  
 
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye 2014‐2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiai célrendszere három 
átfogó célt tartalmaz, amely az alábbiak: 
 A1: Erőteljes kapcsolódás a magkrogazdaság fejlődési tengelyeihez 
 A2: Változatos kulturtájak dinamikus egyensúlya 
 A3: Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom 
 

1. ábra: Jász - Nagykun - Szolnok megye stratégiai célrendszere 

ÁTFOGÓ CÉLOK 2030 

   
ERŐTELJES KAPCSOLÓDÁS A 

MAKROGAZDASÁG 
FEJLŐDÉSI TENGELYEIRE 

A megye a Budapest metropolisz-térség 
dinamikusan urbanizálódó külső 

gyűrűjének részévé illetve 
haszonélvezőjévé válik 

VÁLTOZATOS KULTÚRTÁJAK DINAMIKUS 
EGYENSÚLYA 

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

társadalmi, intézményi, tájszerkezeti 
feltételei 

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 

STRATÉGIA 2014-2020 
TERÜLETI CÉLOK 

     
Szolnok 

nagyvárostérség 
pozíciójának 

megerősítése a Bécs-
Budapest-Belgrád 

fejlődési tengely és a 
Tisza-völgy 

térrendszereiben 

Az ipari agglomeráció 
városiasságának erősítése és 
a gazdaság diverzifikációja a 

Jászságban 

Városhálózati szerepek 
és város-vidék kapcsolat 
megújítása a tiszántúli 
mezővárosi térségben 

Tiszazug és Körös 
mente pozíciójának és 

önfenntartó 
képességének javítása 

Tisza menti 
„ökosztráda” 

alrendszereinek 
kiépítése 

SPECIFIKUS CÉLOK 

    

A lakosság képzettségi 
szintjének és egészségi 

állapotának javítása 

Az agrárvertikum 
versenyképességének, 

tájfenntartó- és foglalkoztatási 
potenciáljának növelése 

Leszakadó társadalmi 
csoportok életminőségének és 
esélyegyenlőségének javítása 

A társadalom és a gazdaság 
megújulását, a táj 

konszolidációját hátráltató 
infrastrukturális hiányosságok 

felszámolása 

HORIZONTÁLIS CÉLOK 

    

HÁLÓZAT-TÁRSADALOM 
KIÉPÜLÉSE: Az önszerveződés 
és együttműködés erősítése, a 

társadalmi tőke növelése 

Hozzájárulás az országos 
megújuló energia hasznosítási 
arány és energiahatékonyság 

növeléséhez 

Előrelépés a komplex 
társadalmi, gazdasági, 

környezeti fenntarthatóság 
terén, szervezeti-intézményi 

feltételek javítása 

A foglalkoztatás növelése a 
társadalom minden aktív korú 

szegmensében 

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 [Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 66/2015. (V. 13.) KH 
számú határozatával fogadta el] 

 
A stratégiai célrendszer fentiek mellett 4 horizontális és 4 specifikus célok rendszerét területi célokkal 
egészíti ki:  
 T1: Szolnok nagyvárostérség pozíciójának megerősítése a Bécs-Budapest-Belgrád fejlődési 

tengely és a Tisza-völgy térrendszereiben 
 T2: Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a Jászságban 

A1 A2 A3 

T1 T2 T3 T4 T5 

S1 S1 S3 S4 

H1 H2 H3 H4 
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 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 
  
 

1.2.4. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 
 
Teljes területtel jogosult települések száma: 17 
Külterülettel jogosult települések száma: 1 
A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tekintetében tag önkormányzatok az alábbiak: 
 
 Alattyán  
 Jánoshida 
 Jászágó 
 Jászalsószentgyörgy 
 Jászapáti 
 Jászárokszállás 
 Jászjákóhalma 
 Jászkisér 
 Jászladány 

 Jászszentandrás 
 Jásztelek 
 Pusztamonostor 
 Jászberény (külterület) 
 Jászboldogháza 
 Jászdózsa 
 Jászfelsőszentgyörgy 
 Jászfényszaru 
 Jászivány 

 
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célkitűzései: 
 
1. Helyi gazdaság megerősítése 
 Mikro vállalkozások indításának és fejlesztésének ösztönzése beruházásokkal, GINOP és TOP 

gazdaságfejlesztési intézkedéseit kiegészítve 
 A helyi termékek és értékesítési csatornák fejlesztése 
 A vidéki térségek idegenforgalmi specifikumaira (hagyományok, gasztronómia, vidékhez köthető 

szabadidős tevékenységek) építő turisztikai fejlesztések 
 
2. A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése• 
 A szegénység enyhítését célzó, a felzárkózást és befogadást segítő projektek megvalósítása  
 Gyermekek iskolai és iskolán kívüli nevelésének fejlesztése • 
 A fiatalok helyben tartását és a betelepülést ösztönző fejlesztések•A vidéki szellemi és közösségi 

élet fejlesztését szolgáló programok, tevékenységek (táborok, kiállítások), ezekhez kapcsolódó 
beruházások és eszközfejlesztés 

 
3. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ösztönzése  
 A helyi felnőtt és gyermek lakosság körében végzett környezettudatosságot fejlesztő 

szemléletformáló tevékenységek  
 Az élőhely és tájkarbantartáshoz szükséges, a környezeti monitoring tevékenységet segítő, helyi 

ökológiai szolgálatok, tudásközpontok kialakítása a helyi civil szervezetekre alapozva  
 Kisléptékű kísérleti és/vagy bemutató jellegű beavatkozások megvalósítása 
 
4. Innovatív aprófalu kísérleti program  
 Az aprófalvak fennmaradását szolgáló, a helyi lakosság megélhetésének új, fenntartható 

formáinak kialakítását és megerősödését segítő fejlesztések (turizmus, egészségügyi és jóléti 
szolgáltatások) 
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1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
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1.3.1. Országos Területrendezési Tervvel való összefüggések 
 
A településfejlesztési koncepciónak összhangot kell mutatnia az Országos Területrendezési Tervvel. 
A magasabbrendű területrendezési tervek tervi hierarchia szempontjából az alábbiak: 
 Országos Területrendezési terv (2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési 

Terv 2013. évi módosítása (2013. évi CCXXIX. törvény)) 
 Megyei Területrendezési terv (a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közgyűlés 18 / 2004 (XI.9.) 

számú rendeletével jóváhagyott, és 10/2011. (IV.29.) KR sz. rendeletével módosított, hatályos 
Jász – Nagykun – Szolnok Megye Területrendezési Terve (MTrT)) 

 
A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről, 
2019. március 15-től lépett hatályba. Jászszentandrás közigazgatási területére vonatkozóan az Ország 
Szerkezeti terve és az övezeti tervek az alábbiakat tartalmazzák: 
 

9. térkép: Az Ország szerkezeti terve 

 
Forrás: OSZT 

 
Jászszentandrás közigazgatási területe az országos területfelhasználási kategóriák közül 
erdőgazdálkodási térségbe, mezőgazdasági térségbe, vízgazdálkodási térségbe és települési térségbe 
sorolt. Vonalas műszaki infrastruktúra közül tervezett gyorsforgalmi út érinti. A külterület nyugati 
részén meglévő 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme érinti.  
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10. térkép: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet (OSZT) 

 
Forrás: OSZT 

 
Jászszentandrás közigazgatási területének déli részét érinti a kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete. 
 

11. térkép: A külterület északi részén található az erdők övezete (OSZT) 

 
Forrás: OSZT 

 
Országos övezetek közül nem érinti: 
 ökológiai hálózat övezete 
 világörökség és világörökség várományos terület övezete 
 honvédelmi és katonai célú terület övezete   
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1.3.2. Jász – Nagykun – Szolnok Megye Szerkezeti Tervvel való összefüggések 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település közigazgatási 
területét az alábbi térségi területfelhasználás érinti: 
 

12. térkép: Megye Térségi Szerkezeti Terve Jászszentandrás vonatkozásában (MTrT) 

 
Forrás: MTrT 

 
A térszerkezeti terv a település egészét vagy annak egy részét az alábbi térségi területfelhasználásba 
sorolja: 
 Mezőgazdasági térség 
 Erdőgazdálkodási térség 
 Vegyes területfelhasználású térség 
 Vízgazdálkodási térség 
 Hagyományosan vidéki települési térség 

 
A megyei övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi térségi övezetekbe sorolt: 
 Ökológiai folyosó övezete 
 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet 
 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet 
 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete 
 Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 Nagyvízi meder övezete 
 
Ökológiai folyosó övezete 
 
A külterületen a déli külterületi határ mentén kisebb területen ökológiai folyosó övezete található. 
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13. térkép: Ökológiai folyosó övezete (MTrT) 

 
Forrás: MTrT 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
A külterület déli részén lévő nagykiterjedésű mezőgazdasági területek. 
 

14. térkép: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (MTrT) 

 
Forrás: MTrT 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
A külterület északi részén lévő kisebb erdőterületek. 
 

15. térkép: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (MTrT) 

 
Forrás: MTrT 

 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (az OTrT 2013. évi módosítása megszüntette) 
 
Térségi komplex tájrehabilitáció igénylő terület övezete 
 

16. térkép: Térségi komplex tájrehabilitáció igénylő terület övezete (MTrT) 

 
Forrás: MTrT 
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Széleróziónak kitett terület övezete (Megszűnt térségi övezet.)  
 
A megyei övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi térségi övezetekbe nem sorolt: 
 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (megszűnt övezet) 
 Világörökség, világörökség várományos terület övezete 
 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete 
 Felszíni vizek vízminőség – védelmi vízgyűjtő területének övezete 
 Ásványi nyersanyag – gazdálkodási terület övezete 
 Együtt tervezhető térségek övezete 
 Honvédelmi területek övezetei 
 Rendszeresen belvízjárta terület övezete, nagyvízi meder övezete 
 
Az alábbi műszaki infrastruktúra hálózatok érintik: 
 gyorsforgalmi út  
 térségi mellékút 
 térségi kerékpárhálózat eleme 
 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme 
 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme 
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVEINEK - AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - 
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 
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A település igazgatási területének a szomszédai: 
 Északon: Erk és Tarnaméra 
 Nyugaton: Tarnaörs 
 Délen: Jászapáti 
 Dél-keleten: Jászivány 
 Keleten: Heves 
 
A településsel szomszédos települések településrendezési terveinek vizsgálata: 
 
 Erk településrendezési terve 
Jóváhagyás: 2006. A településszerkezeti terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne 
Jászszentandrásra nem tartalmaz.  
 
 Tarnaméra településrendezési terve 
A településszerkezeti terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Jászszentandrásra nem 
tartalmaz.  
 
 Tarnaörs településrendezési terve 
Jóváhagyás: 1999. A településszerkezeti terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne 
Jászszentandrásra nem tartalmaz.  
 
 Jászapáti településrendezési terve 
Jóváhagyó határozat: 49/2006. (IX.14.) sz. Kt határozat, készítette: VÁTI Kft Budapest. A 
településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Jászszentandrásra nem 
tartalmaz.  
 
 Jászivány településrendezési terve 
Jóváhagyás: 2005, 118/2005. (XII.20.) számú Képviselő – testületi határozat készítette: 
Településrendezési és Műszaki Társulás Szolnok 
A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Jászszentandrásra nem 
tartalmaz.  
 
 Heves településrendezési terve 
Jóváhagyó határozat: 32/2006. (II.15.), készítette: Egri Építésziroda Kft. 
A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Jászszentandrásra nem 
tartalmaz.  
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17. térkép: Jászapáti településrendezési terv 
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18. térkép: Heves településrendezési terv 
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1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 
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1.5.1. A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
 
Jászszentandráson egy hatályos településfejlesztési döntés van, melyben az Önkormányzat Képviselő 
– testülete elhatározta az új településrendezési terv készítését.  
 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 
Az új településrendezési eszközök (megalapozó vizsgálat, településfejlesztési koncepció, 
településrendezési terv) elkészítésére van hatályos településrendezési szerződés. Az új 
településrendezési eszközök készítésén túl másik településrendezési szerződés nincs. 
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1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK 
VIZSGÁLATA 
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1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
Jászszentandrás község jelenleg hatályos településrendezési tervét a KSK Mérnöki Iroda és a Régió Kft 
(vezető településtervező Klein György) készítette, és 2011. novemberében került jóváhagyásra.  
A településszerkezeti tervet 120/2011 (XI.24.) számú ÖK határozattal, a helyi építési szabályzatot pedig 
a 11/2011 (XI.28.) számú ÖK rendelettel hagyta jóvá Jászszentandrás Község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete.   
 
A településrendezési terv módosításra egy alkalommal került sor: 
 2014-ben egy részterület vonatkozásában módosult  a településrendezési terv, a módosítás a 

szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot érintette, a helyi építési szabályzat a 1/2014. 
(II.06.) rendelettel módosult. 

 
 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
 
A településszerkezeti terv az alábbi fejlesztéseket jelölte ki (funkciójában megváltozott területek): 
 Rendezvénypark kialakítása (Kre) – nem valósult meg 
 Üdülőházas üdülőterület a külterületen – nem valósult meg 
 Védelmi erdőterület a külterületen (dögtemető helyén) – nem valósult meg 
 Hétvégiházas üdülőterület a  külterületen – nem valósult meg 
 Piac kijelölése – megvalósult 
 
2014. évi módosítás: 
 Út megszüntetése - megvalósult 
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1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 
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1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség  
 

1.7.1.1. Demográfia, népesség  
 
Népesség változása 
 
Az ezredfordulót követően Jász – Nagykun - Szolnok megye népességvesztésének üteme mind a 
megelőző évtized megyei üteméhez képest, mind pedig az ezredfordulót követő országos ütemhez 
képest rendkívül felgyorsult, s napjainkhoz közeledve egyre gyorsul. 10 év alatt 8 százalékkal esett 
vissza a népesség. Ez az ütem az országosnak mintegy négyszerese, a megelőző évtized megyei 
népességcsökkenésének pedig közel hétszerese. A megye népességvesztésének felgyorsulását 
elsősorban a belső migrációs tendenciák felerősödése, a lakosság egyre tömegesebbé váló 
elvándorlása okozta. Kisebb részben pedig a természetes demográfiai folyamatok alakulása: az 
élveszületések számának az országos ütemet meghaladó‐, a halálozások gyakoriságának pedig az 
átlagos ütemtől elmaradó csökkenése idézte elő.  
Jászszentandrás Község tekintetében alapvetően megegyező demográfiai folyamatok mutathatók ki. A 
település lakónépessége tendencia-szerű csökkenést mutat, a 2018. január 01-ei eszmei időpontban 
2.399 fő lakta a falut, míg a 2011. évi népszámláláskor még 2.552 fő lakosa volt.  
 

2. ábra: Jászszentandrás lakónépessége 

 
Forrás: KSH Helységnévtár (saját szerkesztés) 

 

Természetes szaporodás, fogyás 
 

Természetes szaporodásról akkor beszélünk, ha a születések száma meghaladja a halálozásokét (a 
mutató pozitív előjelű), ellenkező esetben természetes fogyásról van szó (a mutató negatív előjelű. 
Létezik a népesség változásának egy másik lehetséges módja, ez pedig a be- és kivándorlás. Ez egyrészt 
azért fontos, mert a népesség abszolút értelemben vett változását emiatt nem tudjuk pusztán a 
természetes szaporodás adataival magyarázni, az ezzel foglalkozó elemzésekbe bele kell számolni a 
vándorlás problémáját.  
A lakónépesség csökkenésének egyik egyértelmű oka a természetes szaporodás, fogyás arányának 
szignifikáns negatív értékei, mely jellemzően folyamatosan negatív tartományban van. A nevezett 
mutató értékét az élveszületések és a halálozások különbözete adja (ezer lakosra vetítve).  
Jászszentandrás Község esetében az elmúlt időszakban akár -15; -16%-os értéket is mutat a 
természetesen szaporodás, fogyás egyenlege, amely a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Jászsági 
Kistérségi Helyi Közösség Egyesület települések (helyi LEADER közösség) átlagainak értékétől is jóval 
rosszabb.  
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3. ábra: Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék) 

 
Forrás: TEIR 

 
A falu lakónépességének tendenciaszerű csökkenésének alapvető oka a természetes szaporodás / 
fogyás negatív mérlege, amely az elmúlt másfél évtizedben még a népességmegtartást jelentő 0 
értékhez sem közelített, folyamatosan – 13-15%-os tartományban mozog, a népesség természetes 
fogyása állandósult jelenségnek tekinthető.  
 
Népmozgalom (el- és odavándorlás)  
 
A vándorlások célterületei az 1980-as években a nagyobb városok, megyeszékhelyek és a főváros 
voltak, gyakorlatilag minden megye népesség kibocsátó volt. Az 1990-es években fordult a tendencia, 
a megyeszékhelyek és főleg Budapest vált a legnagyobb népesség kibocsátóvá, míg Borsod-Abaúj-
Zemplén megye kivételével minden megye és régió pozitív vándorlási egyenlegű területté vált. Igen 
jelentős részben köszönhetően a megyeszékhelyeken és Budapesten munkájukat veszített emberek 
visszaköltözésének állandó címükre. Azaz a radikális fordulat mögötti mozgató erő a válság, nem pedig 
a vidéki területek vonzereje. A kétezres években a népesség továbbra is a megélhetési lehetőségeket 
követi, és az általános gazdasági fellendülés nyomvonalát követve Közép-Magyarország, Közép-
Dunántúl és Nyugat-Dunántúl könyvelhetett el vándorlási nyereséget.  
 

4. ábra: Vándorlási egyenleg (ezrelék) 

 
Forrás: TEIR  

 

Az ezredforduló után a vándorlási veszteség ezer lakosra jutó száma hat megyében meghaladja a 20-
as értéket, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 40-et is. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Tolna, Jász-
Nagykun-Szolnok és Nógrád megye kevéssé képes megtartani a fiatalabb és képzettebb lakosait.  
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Vándorlási egyenleg értékét az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel 
bejelentkezők és az onnan másik közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel 
bejelentkezők számának különbözete adja (ezer lakosra vetítve). Az odavándorlási és elvándorlási 
arányszám különbsége a belső vándorlási egyenleg, amely azt mutatja meg, hogy egy adott település 
népessége valamely évben hány ezrelékkel nőtt vagy csökkent a belső vándorlás következtében. 
Jászszentandrás esetében sajnos tendenciaszerű, hogy többen hagyják el a települést, mint mennyien 
odaköltöznek.  
Jászszentandrás esetében az el-és odavándorlási tendencia kedvezőtlen képet mutat az elmúlt 
években: az elvándorlók száma folyamatosan magasabb az odaköltözőknél, és a „vándorlási olló” 
nyílik. Mindez azt is mutatja, hogy a település vonzereje évről évre csökken.  
 
Települési korfa 
 
A gyermekkorúak aránya a nyolcvanas évektől csökken, ennek mértéke Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében meredekebb, mint az országos átlag. Jászszentandráson a folyamatok hasonlóképpen 
zajlottak, mint a megyében. Az országos átlaghoz képest Jászszentandráson mind a fiatalkorúak, mind 
az idős lakosság aránya magasabb volt, vagyis az aktív korosztály kevesebb a faluban, mint országos 
szinten. 
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, 
és növekszik az özvegyek aránya.  
 
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
 növekszik az átlagéletkor, 
 magasabb a középkorúak halandósága, 
 nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 
egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez 
nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a dementia 
kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor 
fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia.  
Az ezredfordulót követően felgyorsult és az azonos időszak országos dinamikáját is meghaladóan 
alakult a megye lakosságának elöregedése. 2001‐ben az ún. öregedési index országos szinten még 100 
alatt maradt, vagyis több volt a gyermekkorúak száma az össznépességen belül, mint az időskorúaké.  
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye akkor még az országosnál kedvezőbb mutatóval rendelkezett ezen a 
téren. Az elmúlt évtizedben azonban 88,1‐ről, 121,5‐re romlott a megye öregedési indexe, mialatt az 
országos mutató 91,3‐ról, 116,6‐ra változott. 

 
5. ábra: Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 
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Forrás: TEIR 

 
Az adott területen lakóhellyel rendelkező 60-x éves személyek száma száz 0-14 évesre vetítve mutató 
adja meg az öregségi indexet, amely a településen 1,81%-os értéket vesz fel. A mutató forrása a két 
népszámlálás között továbbvezetett adat az évenkénti természetes népmozgalmi (születés, halálozás, 
házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, válás) és vándorlási (belföldi, nemzetközi) statisztikák 
adatai alapján kerül kidolgozásra. Mivel ez a mutató a gyermekkorúak számát és arányát nem veszi 
figyelembe, az öregedés aktuális állapotát jelzi.  
 

1.7.1.2. Nemzetiségi összetétel 
 
A roma népességre vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre. A 2011-es népszámlálási 
adatok szerint Jászszentandráson senki sem vallotta magát cigány nemzetiségűnek. A településen 
etnikai feszültség nincs, szegregátumok sem kerültek beazonosításra.  
 

2. táblázat: A helység lakóinak nemzetiségi kötődése 2011-ben 

Nemzetiség Arány 

magyar 90,3% 

bolgár 0,0% 

cigány (roma) 0,0% 

görög 0,0% 

horvát 0,0% 

lengyel 0,1% 

német 1,4% 

örmény 0,0% 

román 0,2% 

ruszin 0,0% 

szerb 0,0% 

szlovák 0,0% 

szlovén 0,0% 

ukrán 0,0% 

egyéb, nem hazai nemzetiség 0,9% 

nem kívánt válaszolni, nincs válasz 9,4% 
Forrás: KSH Helyiségnévtár (2011. évi népszámlálási adatok) 

 

1.7.1.3. Képzettség 
 
A lakosság iskolai végzettségére vonatkozóan a KSH a népszámlálások alkalmával gyűjt információt. A 
2011-es népszámlálás tekinthető a legfrissebb, más területi szintekkel összehasonlítható 
adatforrásnak. A népesség átlagos képzettségi színvonala ugyancsak a felzárkózás irányába mozdult el, 
de a magasabban képzett népesség arányának növekedése elmaradt az országos ütemtől. A 
bérköltségek a megyében elmaradnak az országos átlagtól, amíg 2011‐ben a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak átlagos havi munkajövedelme Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében 173 eFt volt, addig 
országosan 218 eFt. A nagyobb városokban a munkaerő felkészültsége megfelelő (talán a műszaki 
végzettségű szakemberek hiányoznak), de a rurális térségekben alacsony az iskolai végzettség és 
hiányos a szakképzettség.  
 

3. táblázat: Képzettségi mutatók Jászszentandráson 

Mutató 2001 2011 

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzett 7 éves és idősebbek aránya 29,3 28 

Felsőfokú végzettségű 25 éves és idősebb népesség aránya 4,7 7,6 

Legalább érettségizett 18 éves és idősebb népesség aránya 22,2 35,1 
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Forrás: KSH 

 
A falu lakosainak képzettségi mutatója javuló tendenciát mutat, de a megyei (és az országos) átlagtól 
sajnos elmarad. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában a 2011. évi cenzus 
felmérései alapján a magyarországi átlagtól (19%) és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei járásközpontok 
átlagától (18,1%) szignifikáns elmaradást mutat a 7,6%-os értékével.  
 
A megye és így Jászszentandrás lakosainak iskolázottsági, képzettségi viszonyainak az országosnál 
lényegesen kedvezőtlenebb alakulásában lényegi összefüggés mutatható ki a változás és a 
munkamegosztás hierarchikus szerkezetének változása (a vezető állású- és értelmiségi foglalkozási 
státuszok kínálatának beszűkülése) és a vándorlási intenzitása között, ami azt sejteti, hogy a megfelelő 
munkamegosztási státuszok hiányában más képzettségi rétegeknél tömegesebbé vált a felsőfokú 
végzettségűek, az értelmiségiek elvándorlása, továbbá be- ill. visszaköltözésének elmaradása. 
 

1.7.1.4. Foglalkoztatottság 
 
Regisztrált munkanélküli az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel 
rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra 
nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, és az alkalmi foglalkoztatásnak 
minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem 
folytat, és elhelyezkedése érdekében az illetékes kirendeltséggel együttműködik, és akit az illetékes 
kirendeltség álláskeresőként nyilvántart. 

 
6. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma (fő) 

 
Forrás: TEIR 

 
Folyamatosan jelen van a multinacionális cégek elszívó hatása, valamint az ország más részeiből érkező 
munkáltatók is megjelentek toborzás céljából. Jászszentandráson a mai napig nincs nagyfoglalkoztató, 
többségében kis, esetleg közepes méretű munkáltató akad, akik közül csak kevesen tudnak fejlesztést, 
létszámbővítést végrehajtani. Emiatt magasnak (a megyei és a LEADER közösség átlagától is 
szignifikánsan magasabb) a foglalkoztatottak körében a naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak 
aránya (a 2011. évi cenzus adata szerint 56,2%).  
A nyilvántartott álláskeresők nagy része csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Az alacsony 
végzettség, a szakképzettség hiánya hátrányt jelent a munkaerő-piacon. A munkaügyi központ 
képzésekkel, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása – 
igyekszik reintegrálni az álláskeresőket a munka világába. Az alacsony iskolázottsági szint beszűkíti a 
munkahelyhez jutás lehetőségét. A változás egyik feltétele a képzettség megszerzése. A településen 
élő tartós munkanélküliek jövedelmi helyzete nem teszi lehetővé az iskolába járást, aminek egyik oka 
az anyagiakban keresendő. A képzés ideje alatt ugyanis elesnének az alkalmi munkából származó 
jövedelemtől. A munkaügyi központ számos eszközzel – átképzések, vállalkozóvá válás támogatása, 
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bértámogatás, közhasznú munka támogatása – igyekszik az álláskeresőket visszavezetni a munka 
világába. A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű csoportok a gazdasági válság 
következményeként egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban 
kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb 
esélyét. 
 

4. táblázat: Munkanélküliségi adatok a 2019. évben 

 
Nyilvántartott 

össz. Fő 

Foly.nyilv. 
hossz>365 

nap 

Járadék 
tip.ell. 

Fő 

Segély 
tip.ell. 

Fő 

FHT, 
RSZS 

fő 

Munkav. 
korú 

népes. 
Fő 

Relatív 
mutató 

% 
Arányszám 

2019.03.20. 57 25 7 11 14 1575 3,62 0,87 

2019.02.20. 55 26 8 10 16 1575 3,49 0,88 

2019.01.20. 61 28 8 11 15 1575 3,87 1,02 
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, saját szerkesztés 

 

Jászszentandrás esetében a munkavégzésre képes korú népesség több, mint ezerötszáz fő (a 2019. év 
első negyedében 1.575 fő), munkaképesnek a 15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők számítanak. 
Regisztrált munkanélküliek száma száz 15-59 éves állandó lakosra adatsor jelzi a település 
munkanélküliségi adatait hosszú távra.  
 

7. ábra: Tartós munkanélküliek aránya (%) 

 
Forrás: TEIR 

 

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek az összes munkanélküli százalékában adja a 
településre vonatkozó munkanélküliségi rátát, amely mutató a megyei átlagtól pozitívabb értéket 
mutat.  
 

8. ábra: Munkanélküliségi ráta (%) 

 
Forrás: TEIR 
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Mind a 2019. évi havi adatsorokat tartalmazó fenti táblázat, mind a tartós munkanélküliek arányát az 
elmúlt évek időszakára vetítve bemutató ábra alapján is rögzíthető, hogy a munkanélküliség relatíve 
magas arányú a településen, és a falu egyik akut problémájának tekintendő mind a helyi munkaerőpiac 
szerény ereje, mind a munkavállalók képzettségi, motiváltsági színvonalának alacsony volta. 
 

1.7.1.5. Jövedelmi viszonyok 
 
A 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendeletben felsorolt járások között a Jászapáti járás a komplex 
programmal fejlesztendő járások közé tartozik. A településen valamennyi olyan tényező érzékelhető, 
mely ezen hátrányos helyzet okozója. A családok elköltöznek, a város lakosságának létszáma csökken, 
a munkalehetőségek beszűkülnek, a családok nagy része az állami segélyezési rendszertől függ. 
 
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért 
a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen 
a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma. Életkor szerint vizsgálva 
valamennyi szegénységi dimenzió tekintetében a legveszélyeztetettebb csoportba a 18 év alatti 
gyermekek tartoznak. Körükben 2013-ban az országos átlagnál 10 százalékponttal magasabb volt azok 
aránya, akik ki vannak téve a szegénység vagy kirekesztődés kockázatának. Ennek egyik oka, hogy a 
szegényebb háztartásokban több a gyermek, a másik, hogy a kisgyermekes háztartások többségében 
az anya nem dolgozik, így ezek a családok kevesebb jövedelemmel rendelkeznek.  
 

9. ábra: Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az aktív korúak arányában (%) 

 
Forrás: TEIR 

 
A települési lakosság viszonylag alacsony jövedelmi viszonyának alapvetően oka az alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak magas aránya, hiszen a megyei átlagot meghaladó a 
mutató értéke. Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportnak számít az ipari és építőipari (FEOR 7), a 
gépkezelő, összeszerelő, járművezető (FEOR 8) valamint a szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások (FEOR 9) foglalkoztatási főcsoportokba tartozók. Magas az alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak száma. Hasonló időszakra vonatkozóan Szolnok Megyei 
Jogú Város tekintetében az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya 22,5%, 
míg az országos átlag 24,9%. A településen adott munkalehetőségek korlátozottsága valamint a 
lakosság rossz képzettségi mutatói generálják alapvetően a mutató rossz értékeit. A jövedelmi 
viszonyokat pozitív irányba a közfoglalkoztatási program sem képes elmozdítani, melynek bővebb 
bemutatására az 1.10. fejezetben kerül sor.    
 
A gyermeket gondozó családok esetében szociális alapon állapítják meg a gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, alapvetően amennyiben a gyermeket gondozó 
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családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%‐át. 
 

10. ábra: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma 

 
Forrás: TEIR 

 
 

1.7.1.6. Életminőség, közbiztonság 
 
Egy település közbiztonsága jelentős kihatással bír számos területre, így befolyásolja a gazdasági életet 
– a beruházási szándékon keresztül –, továbbá a lakossági migrációt (letelepedés vagy elvándorlás) is. 
A település lakóinak hangulatára, életvitelére és szabadidő eltöltési szokásaira is rányomja bélyegét.  
 

11. ábra: A regisztrált bűncselekmények száma, ezer lakosra (db) 

 
Forrás: TEIR 

 
A felelős családi nevelés egyre gyakoribb hiánya, a környezetben látott rossz minták, a kamaszkorban 
jelentkező természetes szabadságvágy és lázadás, a média és a divat által sugallt torz életkép együttes 
hatása egyre nagyobb arányban és egyre korábbi életkorban teszi az érintett fiatalokat kiszolgáltatottá 
a káros hatású élvezeti cikkek hatásainak (ezek közül is egyre gyakrabban az ún. dizájner drogoknak), 
vagy inspirálja őket rossz minták követésére (pl.: vandalizmus).  
Jászszentandrás esetében a regisztrált bűncselekmények fajlagos aránya (ezer lakosra vetített fajlagos 
érték) mind a megyei, mind a LEADER Egyesület településeinek átlagától is alacsonyabb.  
A településen nem fordul elő etnikai konfliktus. A lakók zavartalanul élnek a településen, de az utóbbi 
időben a besurranó bűnözők településen való tevékenysége problémát okoz. 
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Jászszentandrás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén 
közterületi térfigyelő rendszert működtet.  A közterületi térfigyelő rendszer azon - az Önkormányzat 
tulajdonát képező - műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel 
jogszabályban előírt módon történő rögzítését, továbbítását és törlését. 
 

5. táblázat: A közterületi térfigyelő rendszer kameráinak felszerelési helye és a kamerák által megfigyelt helyszínek 

a kamera felszerelésének helye a kamera által megfigyelt terület meghatározása 

Jászszentandrás Rákóczi út 7. 2db Rákóczi út eleje 

Jászszentandrás Kossuth út 71. 2 db Kossuth út eleje 

Jászszentandrás Rákóczi út 156. 3 db Rákóczi út- Kertész út, Járási iskola út kereszteződés 

Jászszentandrás Mártírok út  34. 2 db Mártírok út, 

Jászszentandrás Mártírok út 389 hrsz. 1 db temető 

Jászszentandrás Járási Iskola út 4. 2 db Járási iskola, Hunyadi út kereszteződés 

Jászszentandrás Rákóczi út 15 hrsz. 2 db Rákóczi, Kossuth, Mártírok út kereszteződés 

Jászszentandrás Rákóczi út 88. 2 db Rákóczi út, Mártírok út felé 

Jászszentandrás Rákóczi út 94.  3 db Rákóczi út, önkormányzati hivatal 

Jászszentandrás Rákóczi út 75. 1 db Takarékszövetkezet, Rákóczi út 

Jászszentandrás Rákóczi út 75. 1 db Játszótér 

Jászszentandrás Mártírok út 389 hrsz. 6 db Temető belterülete 
Forrás: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2018 (IX.11..) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő 

rendszerről 

 

 
1.7.1.7.  Lakásállomány 
 
Az életminőség jelentős elemét képezik a lakhatás körülményei, melyek szoros összefüggést mutatnak 
a lakosság jövedelmi helyzetével és igényszintjével. A lakások többsége 1970 és 1990 között épült, ami 
minden bizonnyal összefüggésben áll az ebben az időszakban gyakori lakásépítési támogatások 
nyújtásával. 
A településen az önkormányzati bérlakások száma a Magyarországi átlaghoz képest is alacsony. 
A KSH 2018. január 01. adatsora alapján Jászszentandrás lakásállománya 1536 db lakásból áll. A 
településen – hasonlóan az országos tendenciákhoz – jelentősen visszaesett az épített lakások aránya 
az elmúlt időszakban, gyakorlatilag új lakóingatlan az elmúlt 10 évben nem épült.  
 

12. ábra: Épített lakások az éves lakásállomány százalékában (%) 

 
Forrás: TEIR  

 
Alacsony komfort fokozatú lakások és lakott üdülők aránya (félkomfortos, komfort nélküli, 
szükséglakás) a 2011. évi népszámlálás alkalmával 23,4 % volt. Félkomfortos az a lakás, üdülő, amely 
legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá 
fürdőhelyiséggel vagy vízöblítéses WC-vel, villannyal, vízellátással és egyedi fűtési móddal rendelkezik. 
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Komfort nélküli az a lakás, üdülő, amely legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és 
főzőhelyiséggel, valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik. A komfortfokozatok egyikébe sem 
sorolható lakások a szükség- és egyéb lakások. Nevezett mutató alapján elmondható, hogy sajnos a 
települési lakásállomány igen rossza állapotban van, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések 
átlagát (15%) meghaladóan magas az alacsony komfortfokozatú lakások aránya.  
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya közel 80%-os, a közcsatornahálózatba 
bekapcsolt lakások aránya több, mint 70%-os. A településen távfűtés nem található.  
 

1.7.2.  Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
A településen nem fordul elő etnikai konfliktus. A lakók zavartalanul élnek a településen, de az utóbbi 
időben a besurranó bűnözők településen való tevékenysége problémát okoz. 
 

1.7.3.  Települési identitást erősítő tényezők  
 
A település identitása a helyi lakosság kötődését, viszonyát jelenti a lakóhelyhez, lakókörnyezethez, 
ami nagymértékben meghatározhatja az egyes településfejlesztési beavatkozások sikerét. Egyaránt 
jelentkezhet egyéni és közösségi szinten, ám e két megközelítés átfed, sőt egymásra visszahat. 
Településfejlesztési szempontból a csoportszintű kötődés a fontosabb, a hellyel kapcsolatos 
szimbolikus jelentést a csoporttagok megosztják egymással. A helykötődés olyan helyek irányában 
alakul ki közösségi szinten, amelyekben a közösség saját kultúráját megőrizheti és gyakorolhatja. Az 
identitás kérdése azért is kiemelten fontos, mert ez közvetett módon hat a település 
népességmegtartó erejére. 
 

1.7.3.1. Vallási felekezetek 
 
A település identitását erősítő tényezők között igen fontos szerepet tölt be a vallás. A 2011-es 
népszámlálás alkalmával mértekhez képest – az országos trendekhez hasonlóan – Jászszentandráson 
is jelentősen csökkent a magukat valamely vallási felekezethez tartozónak vallók száma. A lakosság 
vallási megoszlását tekintve a legfontosabb szerepet a római katolikus vallás tölti be. 
 

6. táblázat: Jászszentandrás Község lakóinak vallási összetétele 2011-ben 

Felekezet Arány 

római katolikus 64,2% 

református 2,9% 

evangélikus 0,2% 

görög katolikus 0,2% 

izraelita 0,1% 

egyéb vallási közösséghez, felekezethez tartozik 0,4% 

vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik 12,9% 

nem kívánt válaszolni, nincs válasz 19,1% 
Forrás: KSH 

 

1.7.3.2. Építészeti örökség 
 
Jászszentandrás egyik legérdekesebb műemléke a XX. század elején épült, neogótikus római katolikus 
templom. A század templomépítészetének jellegzetes alkotása Czigler Győző tervei alapján készült, 
Wagner Márton kivitelezésében mindössze kettő év alatt, 1903-ban készült el. Nevezetessé az 1933-
ban késztült freskó teszi, amely a század templomfestészetének európai rangú alkotása. A templom 
hajójának történelmi freskóit Chiovini Ferenc, a szentély és a diadalív egyházi témájú ferskóit Aba - 
Novák Vilmos, a szekkókat pedig Czumpf Imre festette készítette.  
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A település sajátos táji emlékei közé tartoznak a kőkeresztek. Egy településről a külterületi keresztek 
alapján megállapíthatjuk vallási hovatartozását. A zömében római katolikusok lakta településeken 
sokkal több a kőkereszt, mint egy református településen. Feszületet állítottak az 
útkereszteződésekhez, melyek egyrészt utat mutattak a vándoroknak, másrészt itt kérhettek 
segítséget útjukhoz abban az időszakban, amikor még viszontagságos volt gyalog egyik helyről a 
másikra vándorolni, hisz zsákmányra leső vadállatoknak és természeti csapásoknak volt kitéve az utazó. 
Ugyancsak állítottak kereszteket a települést elhagyva, amely a vándoroknak szintén az elmélyülés, az 
imádkozás helye volt.  
 

1. kép: Római katolikus templom fraskói (részlet) 

 
Forrás: saját fénykép 

 
A keresztek Jászszentandráson jellemzően kőből készültek és szinte minden esetben annak a nevét is 
hirdeti, aki állíttatta. 
 
 

1.7.3.3. Civil szervezetek 
 
A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális élet fontos 
alkotó elemei, tevékenységük, szerepvállalásuk révén nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi 
problémák hatékony kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítéséhez. Ezek a szervezetek a 
mindennapi élet szinte valamennyi területén jelen vannak, meghatározó szerepet játszanak egyén és 
az állam között, lehetőséget biztosítanak az embereknek az önszerveződésre, a közös érdekek, értékek 
mentén, meghatározott célok elérésére, hasonló problémák kezelésére, embertársaik megsegítésére, 
a cél érdekében létrehozzák saját szervezetüket.  
 

13. ábra: Regisztrált nonprofit szervezetek ezer lakosra jutó száma (db) 

 
Forrás: TEIR 
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Nonprofit szervezeteknek minősül minden olyan nem profitszerzésre irányuló regisztrált szervezet 
(alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyesülés, érdekképviselet köztestület, közhasznú társaság, 
valamint az egyesülési törvény hatálya alá tartozó társadalmi szervezet) a nonprofit szektor részének 
tekintendő, amelyet a hatályos jogi szabályozás rendelkezéseivel összhangban, önálló jogi személyként 
bejegyeztek. 
A sokszínű civil szerveződések élénkítik a település életét, munkájuk nyomán értékközvetítő 
mikroközösségek formálódnak. 
 
A településen több civil szervezet működik:  
 Pacsirta Női Nyugdíjas Klub 
 Gyöngy Női Nyugdíjas Klub 
 Férfi Nyugdíjas Klub  
 Legény-Rózsa klub 
 Jászszentandrási Polgárőr Egyesület 
 Jászapáti és Vidéki Áfész Kunráth Sándor Pávakör 
 Jászszentandrási Kamarakórus Egyesület 
 Jász-Szó Alapítvány 
 Jászszentandrási Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú 

Polgáraiért Közalapítvány   

http://www.jaszszentandras.hu/nyklub
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 
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1.8.1. Humán közszolgáltatások 
 

1.8.1.1. Oktatás - nevelés 
 
Bölcsődei nevelés 
 
Jászszentandrás Községben bölcsődei ellátás nem érhető el.  
 
Óvodai nevelés 
 
A településen óvodai nevelési intézmény található. Gyermekvilág Óvoda (OM azonosító: 201864; 
székhely: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 106.) a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési 
Intézményfenntartó Társulás (fenntartó azonosító: 39011209; székhely: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi 
út 94.) fenntartásában működő nevelési intézmény. Az intézmény muködo feladatellátási helyei között 
a Gyermekvilág Óvoda (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 106) mellett a Jámbor Lajos Sportcsarnok 
(5136 Jászszentandrás, Mártírok út 23) is szerepel.  
Illetékessége, működési köre: Jászszentandrás és Jászivány község, közigazgatási területe. 
Gazdálkodási besorolás: önállóan működő költségvetési szerv.  
3 csoportban, 85 férőhelyen látja el az óvodáskorú gyermekeket. Alapító Okiratában szerepel a sajátos 
nevelési igényű gyerekek integrált nevelése. Jelenleg több mint 60 gyermek jár az óvodába, etnikum 
és migráns gyermek nincs.  
Családi házból átalakított 174 m2 alapterületű, gázfűtéssel ellátott épület, amely az állagmegóvási, 
átalakítási, felújítási és a folyamatos karbantartási munkák eredményeként jó állapotban van. A 
közelmúltban belső átalakítás, (iroda, zuhanyzó) tető és nyílászárók cseréje történt.  
A csoportszobák esztétikusak, méretük 20-22 fő gyermek foglalkoztatására optimális. A csoportszobák 
padlózata kopott, helyenként szétnyílott a parketta, ami balesetveszélyes. Minden csoporthoz külön 
gyermeköltöző tartozik.  
Az óvoda nevelőtestülete stabil, sok éve együtt dolgozó pedagógusok alkotják. Összeszokott, egymás 
munkáját tisztelő, segítő, kiegészítő munkatársakból áll. A pedagógiai munka hatékonyságát az óvónők 
szakmai elhivatottsága, tenni akarása határozza meg. A nevelőtestületre jellemző a folyamatos 
megújulás vágya, az önképzésre való igény. 
Jászszentandráson a sajátos nevelési igényű (SNI ) gyermekek szakszerű ellátását az óvodában 
megbízási szerződés alapján  az általános iskolában fő foglalkoztatott gyógypedagógusok látják el. A 
beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő gyermekeket az iskolában dolgozó 
gyógypedagógus és logopédus fejleszti a szakvéleményben leírt óraszámban. Az 5. életévüket betöltött 
gyermekek számára minden nevelési év elején részképesség és logopédiai szűrést végez el a Pedagógiai 
Szakszolgálat. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő konyha épületében az Ozirisz Kft biztosítja a napi meleg étkezést 
az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek, idősek és amunkahelyi étkezők számára. Az étkeztetésben 
előtérbe helyezik a jogszabályi előírások betartását. A Kft szakembere állítja össze az előírások szerint 
az étlapot. A Kft biztosítja ételallergiás étrend kialakítását a gyermekek részére. 
 

7. táblázat: Az óvoda főbb adatai 

Mutató Érték 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 db 

Hány településről járnak be a gyermekek 2 db 

Óvodai férőhelyek száma 85 db 

Óvodai csoportok száma 3 db 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 3 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 3 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 
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Mutató Érték 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 4 0 
Forrás: önkormányzati / intézményi adatszolgáltatás 

 
A Gyermekvilág Óvoda esetében – Jászszentandrás demográfiai folyamataihoz illeszkedve (a település 
öregedő korfája és a vándorlási egyenleg) – nincs férőhely hiány. Az egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 
évesek száma alacsonyabb, mint a Jász – Nagykun – Szolnok megyei átlag, és a Jászsági Kistérségi Helyi 
Közösség Egyesülete átlagos értéke.  
 

14. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma (fő) 

 
Forrás: TEIR 

 
8. táblázat: Az óvodába járó gyermekek főbb adatai 

 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

Óvodai 
férőhelyek 

száma 

Óvodai 
feladat-

ellátási helyek 
száma 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyógypedagógi

ai csoportok 
száma 

2013 75 3 85 1 74 0 
2014 
2015 
2016 

71 
75 
78 

3 
3 
3 

85 
85 
85 

1 
1 
1 

78 
75 
78 

0 
0 
0 

2017 78 3 85 1 78 0 
Forrás: önkormányzati / intézményi adatszolgáltatás 

 
Az óvoda épületét bővíteni szükséges, illetve tervezett új bölcsőde kialakítása- óvodával szemben 
Rákóczi út 97. alatti önkormányzati épület átalakításával. 
 
Alapfokú nevelés-oktatás 
 
Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosító: 035931; székhely: 5136 
Jászszentandrás, Mártírok út 23.) a Jászberényi Tankerületi Központ (5100 Jászberény, Szabadság tér 
16.) által fenntartott nevelési-oktatási intézmény. Az intézmény feladatellátásához szolgáló vagyon a 
Jászszentandrás Község Önkormányzatának vagyona, s felette a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, mint fenntartó és működtető rendelkezik. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei 
biztosítottak az intézményben. A nevelő-oktató munka kettő épületben folyik. A Mártírok úti 19. szám 
alatti épületben 2 tanterem, fejlesztő szoba. szertár-raktár és egyéb szociális helyiségek vannak. A 
többi osztály az 1984-ben átadott kétszintes, tetőtér-beépítéses 675 m2 alapterületű épületben kerül 
elhelyezésre, melyhez 752 m2 tornaterem kapcsolódik. 
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9. táblázat: Általános iskola tanulóinak főbb adatai 

 Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános 
iskolások 

száma 

napközis 
tanulók száma 

 fő fő fő fő % 

2012/2013 95 106 201 124 62 

2013/2014 114 98 212 93 44 

2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

121 
105 
107 
44 

94 
95 
98 

167 

215 
200 
204 
211 

90 
137 
144 
148 

42 
68 
70 
70 

Forrás: önkormányzati / intézményi adatszolgáltatás 

 
Középfokú oktatás 
 
A településen nincs középfokú oktatási intézmény.  
 
 

1.8.1.2. Egészségügy és szociális közszolgáltatások 
 

Egészségügyi közszolgáltatások 
 
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési 
önkormányzati feladatok tekintetében: 
 háziorvosi ellátás, 
 fogorvosi alapellátás, 
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek), 
 védőnői ellátás, 
 iskola- és ifjúság orvosi ellátás. 
 
Településen háziorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi ellátás működik 1-1 fővel. Az alapellátás 
ezáltal megoldott a lakosság számára. A szakellátások 30 km-es körzetben elérhetőek. 
Gyermekorvosi ellátás a településtől 8-10 km-es körzetben áll rendelkezésre. 
A védőnő rendszeresen végez szűrővizsgálatokat a kisgyermekek részére valamint méhnyakrákszűrést 
szűrést a felnőtt nők körében. A háziorvos helyben végzett vérvétellel a laborvizsgálatok gyorsabb 
lefolyásához segítséget nyújt. Az önkormányzat hozzájárul a vér szállításához a  háziorvos és a labor 
között. A védőnői státuszvizsgálatokat 2017. szeptember 1-től felváltotta a koragyermekkori program 
keretében végezendő védőnői szűrővizsgálatok, amelyek a szülői kérdőív kitöltésével a szülői 
megfigyelés által a gyermekek fejlődését vizsgálja. A szülői megfigyelésen alapuló kérdőív célja a szülők 
gyermekeik fejlődésével kapcsolatos ismereteinek bővítése a védőnők, házi/gyermekorvosok 
munkájának segítése. A kérdőív segítségével a szülők tapasztalatai is bekerülnek a rendszerbe, annak 
érdekében, hogy időben felfedezhetőek legyenek azok a problémák, amelyek a korai intervencióval 
befolyásolni lehet. A szülői kérdőív érinti a nagymozgás, finommotorika, kommunikáció, beszéd, 
értelmi és szociális fejlődést. A szülői kérdőívet 1 hónapos és 6 éves kor között összesen 12 alkalommal 
kell a szülőknek kitölteniük. 
 
Szociális közszolgáltatások 
 
Alattyán Község Önkormányzata, Jánoshida Községi Önkormányzat, Jászalsószentgyörgy Községi 
Önkormányzat, Jászapáti Városi Önkormányzat, Jászberény Városi Önkormányzat, Jászboldogháza 
Községi Önkormányzat, Jászdózsa Községi Önkormányzat, Jászfelsőszentgyörgy Községi 
Önkormányzat, Jászjákóhalma Község Önkormányzat, Jászkisér Város Önkormányzata, Jászladány 
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Nagyközségi Önkormányzat, Jászszentandrás Község Önkormányzata és Jásztelek Községi 
Önkormányzat, mint helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, mint önkormányzati feladat hatékonyabb, célszerűbb 
ellátására jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak 
létre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
87.§-a alapján. 
Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat az alábbi feladatkörbe 
tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és a társult önkormányzatok 
együttműködését igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról: 
 szociális és gyermekjóléti ellátás 
 szociális étkeztetés, 
 házi segítségnyújtás, 
 időskorúak nappali intézményi ellátása, 
 demens személyek nappali intézményi ellátás 
 szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás nyújtása, 
 drog-megelőzési programok koordinálása. 
A Társulás által ellátott feladatok megvalósításának minimum követelményeit az ágazati jogszabályok 
határozzák meg. 
A Társulás összehangolja a társult önkormányzatok közigazgatási területén a szociális, családsegítő és 
gyermekjóléti tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak 
biztosítását, működtetését és működését. A Társulás koordinálja a térségben a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztését. 
Jászszentandrás Községben tanyagondnoki szolgálat működik 2 körzettel, valamint házi 
segítségnyújtást és étkeztetést biztosítunk alapszolgáltatás keretén belül. Személyes gondoskodást 
nyújtó alapszolgáltatások a lakosság minden célcsoportját megcélozzák. Az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás a szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§-ban 
meghatározott szempontok szerint történik. Az ellátáson belül szociális segítés és személyi gondozás 

történik. A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot 
a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet 
biztosít.  A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. 
A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport 
intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, 
és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. A gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a 
preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai 
programban jelen van. Az önkormányzat fenntart gyermekjóléti -és családsegítő szolgálatot. 
Helyi rendeletünk alapján biztosítjuk a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, tankönyv (közép és 
felsőfokú tanulók) és füzetcsomag támogatás( általános iskolások részére), gyermekek napközbeni 
ellátása. Jogszabály szerint biztosítja az önkormányzat a gyermekek szünidei étkezetését. A jogosult 
gyermekek számára a település önkormányzat jegyzője Gyvt. -ben meghatározott feltételek szerint 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata 
alapján. A jogosultság alapján a gyermek jogosult gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 
igénybevételére és a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre. 
 

10. táblázat: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek főbb adatai 

Év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma 

2013 104 4 0 0 6 

2014 87 3 0 0 1 



64. oldal / összesen: 233 

Év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma 

2015 66 1 0 0 0 

2016 66 0 0 0 0 

2017 44 0 0 0 0 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 
Az önkormányzat az újszülöttek részére babacsomagot biztosít. 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A szegénységben élő 
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy 
jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen, a 
rászoruló középiskolások 50%-os támogatást kapnak. A hátrányos helyzetű gyerekek részére tanítási 
szünetekben az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a napi egyszeri étkezést, ha a szülő igényli. 
Az óvodában jogszabály szerinti jövedelem határ fölött kell csak fizetni az étkezésért így jelenleg az 
óvodás gyermekek 72 % -a térítés mentesen étkezik.  
 

11. táblázat: Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

Tanév 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
iskola 
1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak 

száma 
1-13. évfolyam 

Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2012/2013     0 0 

2013/2014 9 65 12 nincs adat 0 0 

2014/2015 10 55 10 nincs adat 0 0 

2015/2016 56 43 29 162 0 1 

2016/2017 62 48 33 161 0 5 

2017/2018 61 46 34 211 0 2 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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1.8.1.3. Közösség, művelődés, kultúra 
 
Községi Művelődési Ház és Könyvtár 
Az Intézmény az Önkormányzat szakfeladataként működik, nem önállóan gazdálkodó, az éves 
költségvetést a helyi Önkormányzat és KSZR gesztora, a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Verseghy 
Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet biztosítja. A könyvtár szakmai munkájának irányítója a megyei 
könyvtár, 2015. évtől Könyvtár, Információs és Közösségi Hely elnevezéssel rendelkezik. Az 
Önkormányzat 2 fő teljes munkaidős dolgozót alkalmaz közalkalmazotti munkaviszonyban az 
intézményben. A 2019. évben is több rendszeres rendezvénynek biztosít otthont a intézmény: néptánc, 
kamarakórus, logopédia, Pacsirta Női Klub, Pávakör, Nyugdíjas Pedagógus Klub, jóga foglalkozás, férfi 
klub, legény-Rózsa Klub, Gyöngy Női Klub, fazekas szakkör. A 2018. évi statisztikai mérleg szerint a 
könyvtárhasználat személyes használata összesen 9054 fő (1630 alkalom) volt.  
A „JÁSZ-SZÓ” Alapítvány (adószám: 19221946-1-16) 1990 óta működik azzal a céllal, hogy segítse az 
információáramlást a településen, hozzájáruljon egy pezsgő kulturális élet megvalósulásához. 
Gondozásában jelenik meg a „Jász-Szó” faluújság, alapvetően havi rendszerességgel.  
 
 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, 
Jászszentandrás Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat. 
Jászszentandrás település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 
 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
 a diszkriminációmentességet,  
 szegregációmentességet. 
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket.  

 a köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az 
esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik 
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és 
beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló 
esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.  
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja 
a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 
A település 2018-2023 közötti időszakra szóló HEP-je 2018. évben került elfogadásra.  
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12. táblázat: Helyi Esélyegyenlőségi Terv intézkedései 

Ssz. Az intézkedés címe, megnevezése 
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 
Az intézkedéssel elérni kívánt cél Az intézkedés tartalma 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Az állampolgárok életminőségének folyamatos 
vizsgálata, szükséglet alapú szolgáltatások 
szervezése 
Szociális és egészségügyi szakemberek 
együttműködése  

A szegénység oka és következménye a tartós 
munkanélküliség, számuk nem csökken 
Az állampolgárok egészségügyi állapota nem jó 

A mélyszegénységben élők 
életszínvonalának javítása 
Egészségtudatos életmód 
tudatosítása 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek 
felkutatása 
Egészségügyi szűrések népszerűsítése, 
egészségtudatos életmódra nevelés 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Programok szervezése, szakemberek képzése. 
Szülők tájékoztatása. Arany János 
tehetséggondozó ösztöndíj program fenntartása 

Hátrányos helyzetű tehetséges diákok középfokú 
intézményben való továbbtanulásának segítsége 
A család működését zavaró és akadályozó okok közül a 
családok anyagi, család széteséséből, a nevelés, 
gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó 
veszélyeztetettség megemelkedett. 

Szabadidős programok szervezése, 
kulturált színterek működtetése 
Lehetőségekről, támogatásokról 
tájékoztatás 
Arany János tehetséggondozó 
ösztöndíj program fenntartása 

Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 
program fenntartása 
Szabadidős programok szervezése, 
biztonságos, kulturált színterek 
működtetése. 
 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
során célzott támogatások körének kialakítása. 
Óvoda épületének bővítése, bölcsőde kialakítása. 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket 
nevelő család esetében a szegénység kockázata 
magas. Bölcsőde hiánya, óvodai férőhely hiánya 

Célzott támogatások kialakítása,  
Óvoda férőhely bővítése, bölcsőde 
kialakítása 
 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 
ellátások során célzott támogatások 
körének kialakítása. Bölcsőde 
létesítése, óvoda épületének bővítése   ( 
4. csoport ) 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Szociális segítségnyújtás bővítése, közművelődési 
szolgáltatások bővítése., Egészségügyi, sport 
szolgáltatások bővítése. Tájékoztatás és megelőzés 

Az alacsony jövedelemmel rendelkezők megélhetése 
Magas az egyedül élők aránya  

Támogatási rendszerek átalakítása 
Szűrővizsgálatok szervezése, 
szolgáltatások bővítése 
Tájékoztatási rendszer, megelőzési 
tevékenység bővítése 

szociális segítség nyújtása, bővítése 
Az aktivitást és a függetlenséget 
megőrző programok, szolgáltatások 
szervezése. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

Akadály mentes környezet kialakítása, 
Egészségügyi prevenciós szolgáltatások,  
problémáik feltárása, életminőségüket javító 
intézkedések bevezetése, az egészségügyi 
szűrővizsgálatokon való részvétel segítése. 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 
akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os. Az 
egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen korlátozott 
személyek kevésbé veszik igénybe. Szükséges a 
támogatásuk a szűrőprogramokra történő eljutásuk 
(eljuttatásuk) terén. 

Komplex akadálymentesítés, 
prevenciós szolgáltatások, 
programokhoz hozzáférés 

Fizikai környezetben található 
akadályok megszüntetése, információs 
és kommunikációs akadályok 
megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program. 
Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is 
minél nagyobb számban részt vegyenek 
az egészségügyi szűrővizsgálatokon  

Forrás: HEP / Önkormányzati adatszolgáltatás 
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1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 
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1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
rögzíti az alábbiakat: „A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és 
demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és 
környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni.” 
Ezek a mutatócsoportok a társadalmi és demográfiai helyzet, a lakás és életkörülmények, a helyi 
gazdaság és munkaerő-piaci és az infrastruktúra és környezeti mutatók körei. A Jászapáti járás a 
„Komplex programmal fejlesztendő járások” közé tartozik. A szabad vállalkozási zónák létrehozásának 
és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2018. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kormány szabad 
vállalkozási zónává nyilvánította a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) 
Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő 
kategóriákba eső járásokban található településeket, így Jászszentandrás is szabad vállalkozási zóna.  
 

15. ábra: Regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágankénti megoszlása 

 
Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

 

A helyi gazdaság a tercier szektor jelentős túlsúlyát mutatja, azonban a kiemelt szolgáltatásokat 
jellemzően a közeli gravitációs központokban veszik igénybe a lakosok. A tercier szektor kiemelkedő 
szegmense a turizmus, idegenforgalom területén egyrészt a helyi strand illetve a hozzá kapcsolódó 
szálláshely szolgáltatás. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken a településen közel 
20.000 db évente, a látogatók átlagos tartózkodási ideje átlagosan több, mint 4 nap. A turisztikai ágazat 
bővebb bemutatására a 1.9.1.3. fejezetben kerül sor.  
 

16. ábra: Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra (db), 2011-től 

 
Forrás: TEIR 
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A regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra mutató értéke relatíve magas, azonban a helyi gazdaság 
szerény, jelentősen alultőkésített, jelentős nagyfoglalkoztató nincs jelen a településen.  
 
A településen az egy lakosra jegyezett tőke aránya sajnálatosan alacsony, a 2014. évben 24,3.-eFt volt, 
ami szignifikánsan elmarad mind az országos, mind a Jász-Nagykun-Szolnok megyei átlagtól (a megyei 
átlag 2014. évben 346,4.-eFt volt, Szolnok Megyei Jogú Város esetében az egy lakosra jegyzett tőke 
értéke a 2014. esztendőben 526,4.eFt, a magyarországi átlagos érték azonos időszakban 3096,8.-eFt). 
Igen alacsony a településen bejegyzett vállalkozások tőkésítettsége.  
 

17. ábra: Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft) 

 
Forrás: TEIR 

 
Az egy főre jutó jegyzett tőke mutató tekintetében releváns tartalmak az alábbiak: 
 vállalkozások: a társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások, vagyis mind a kettős, mind az 

egyszeres könyvitelt vezető gazdasági társaságok 
 saját tőke: a vállalkozó vagyonának saját forrása, melyet a vállalkozás alapítói, tulajdonosai 

bocsátottak véglegesen rendelkezésre. A saját tőke részét képezi a vállalkozó működése során 
elért, adózott osztalék-részesedésfizetett csökkentett eredménye is (mérleg szerinti eredmény) 
[jegyzett tőke, jegyzett, de be nem fizetett tőke; tőketartalék; eredménytartalék; értékesítési 
tartalék; tárgyévi mérleg szerinti eredménye] 

Számítása: a település vállalkozásainak saját tőkéjének értéke / év végi népesség*1000 
 
 

18. ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft) 

  
Forrás: TEIR 

 
Másik fontos mutató a helyi gazdaság megítéléséhez a bruttó hozzáadott érték: a társasági 
adóbevallást nyújtó ágazatok által létrehozott kibocsátás (termelési érték) és a termelés során 
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felhasznált termékek, szolgáltatások értékének (folyó termelő – felhasználás) különbsége. A bruttó 
hozzáadott érték kiszámításakor a kibocsátást alapáron, a folyó termelő – felhasználást piaci beszerzési 
áron értékeljük. 
 
Hasonlóan alacsony értéket mutat az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték mutatója is, amely a 
2014. évben 140,8.-eFt volt, míg a Jász-Nagykun-Szolnok megyei átlagos érték 1.037,5.-eFt volt, 
Szolnok Megyei Jogú Város tekintetében 1157.-eFt-os értéket vett fel, míg a magyarországi átlag 
azonos időszakban 3362.-eFt volt.  
 
A településen 250 főt vagy többet foglalkoztató vállalkozás nem található, a jelentősebb cégek 
Jászszentandráson az alábbiak:  
 Prince Oliver Bt.: varroda 
 Bostaurus Trade Kft.: vágóhíd 
 Andrástermál Kft.: strand és kemping 
 Gabona és Lakto Farm Kft.: állattenyésztés, mezőgazdasági termelés 
 Banka Tüzép 
 
 

1.9.1.1. Mezőgazdaság 
 
Jelenleg a növénytermesztés a fő mezőgazdasági tevékenysége a településnek, jelentős a 
gabonaféléken kívül a dinnye-, gabona-, illetve a szőlő- és gyümölcstermesztés. Ezenkívül külterület 
jelentős részén erdőgazdálkodás folyik. Állattartás -a családi gazdálkodásban tenyésztett 
szarvasmarha, sertés és baromfi tartás jelentősen csökkent. A településen jelentős a falusi turizmus. 
A beépítésre nem szánt külterülethez hozzátartoznak az állattartó majorok, a volt TSZ – központok. 
Sajnos az állattartó telepek, mezőgazdasági telephelyek egy része jelenleg üresen áll, hasznosításra 
vár, míg másik része működik. 
 

19. ábra: Regisztrált őstermelők száma (fő) 

 
Forrás: TEIR 

 
A számos tanya jelenléte és a mezőgazdasági tevékenység, mint fő megélhetési forma uralta korábban 
a településképet, azonban a strand megjelenésével település-megújulás kezdődött el. A központi 
belterületen a közterület rendezésével, parkosítással a településkép egyre inkább az „üdülő-falu” 
képét kezdi felölteni. 
 
A közelmúlt gazdasági környezetváltozásának következtében magánkézben lévő nagyüzemi állattartás 
részben visszaszorult (sertéstelep megszűnt) Napjainkban a marhatelep kivételével legeltetéses 
állattartás, a családi gazdálkodásban tartott szarvasmarha, sertés- és baromfi a jelentős.  
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Jászszentandrás mezőgazdasághoz, erdészethez, kertészethez köthető vállalkozásai az alábbiak: 
 Fruit Masters Kft. (gyümölcs-és zöldség termesztés) 
 Agrowerk szövetkezet (Felsőtanyai út 0116/97, négyes tanya-mezőgazdasági termelő és 

feldolgozó vállakozás) 
 Gabona és Lakto Farm Kft. (Haladás u.1/2, Kossuth út– állattartás-marhatelep, mezőgazdasági 

termelés) 
 Jászgazda Kft. (Mártírok útja 5.-mezőgazdasági termelés, feldolgozás, kereskedelem) 
 Lambardova pincészet (szőlészet-borászat) 
 Kulics faiskola (Petőfi u. 20.-kertészet, szaporítóanyag) 
 Jászszentandrási Erdőbirtokosok szövetkezete (József A. u. 6.-erdészeti tevékenység, 

erdőgazdálkodás) 
 
A szarvasmarha tartók körében jellemző, hogy manufakturális jelleggel termékeket gyártanak a tejből: 
sajt, túró, tejfül, joghurt. A külterületen a gyümölcsös mellett sok az erdőterület, és a legtöbb 
termesztett növény a búza, kukorica, repce, napraforgó terület a gyep mellett. A dinnyetermesztés 
visszaszorult, több a fóliás zöldségtermesztés.  
 
 

1.9.1.2. Ipar 
 
Jászszentandrás Község ipari szektora nem jelentős, alig 6%- a regisztrált vállalkozásoknak 
tevékenykedik az ipari szektorban.  
 
 

1.9.1.3. Szolgáltatási szektor 
 
A településen feltárt termálvíz nyújtotta lehetőségre építve jött létre a termálfürdő, amely mellett a 
Jászszentandrás rekreációs területe található. A fürdő melletti üdülőterület apró telkein jellemzően 
tetőtérbeépítéses időszakos tartózkodásra alkalmas nyaralók épültek.  
 
A jászszentandrási fürdőt1962-ben hozták létre, és 1994-től az Andrástermál kft. üzemelteti. A termál 
fürdő csendes falusi környezetben található, és négy modern medencével rendelkezik. Az idősebbek a 
termál-medencét kedvelik, a fiatalabbak az úszó medencét. Ezen kívül még gyermek-és 
csúszdamedencével rendelkezik. A strand mellett lévő három csillagos kemping Jászszentandrás 
közepén, egy nagy kiterjedésű parkban helyezkedik el. A kempingben kiépített 250 db sátor- és 
lakókocsi hely mellett 4 db 4 személyes faházzal is várják a vidéki üdülés sajátos nyugalmára és 
szépségére vágyó vendégeket. Jelenleg étterem, lángos sütő, fagylaltozó, játékbazár, virág - és ajándék 
bolt, manikűr-, pedikűr- és masszázs-szolgáltatások érhetők a fürdőzésen kívül.  
A vendégéjszakák száma kiemelkedő a környék kempingjeihez képest. 
 
A településen számos szálláshely található. A KSH adatbázisa alapján megtalálható kereskedelmi, 
egyéb és – korábbi analógia alapján – falusi szálláshely is található. 
 
Kereskedelmi szálláshely az engedélyben feljogosított, erre a célra épített vagy átalakított és használt 
létesítmény (szálloda, panzió, turistaszállás, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping), amely üzletszerűen, 
egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül 
szállásszolgáltatást nyújt, és 5-nél több szobával, illetve 10-nél több ággyal (kempingek esetében 5-nél 
több hasznosított területegységgel) rendelkezik. 
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20. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek szállásférőhelyeinek száma (db) 

 
Forrás: TEIR 

 

A kereskedelmi szálláshelyeken a vendégéjszaka szám az elmúlt időszakban sokszor a 20.000 darab 
évenkénti számot is átlépte.  
 

21. ábra: Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db) 

 
Forrás: TEIR 

 

Egyéb szálláshelynek minősül az alábbi: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a kereskedelmi 
szálláshelyek alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló 
épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak 
száma legfeljebb tizenhat. Az egyéb szálláshelyek adata tartalmazza a falusi szálláshelyek adatait is.  
 

22. ábra: Egyéb (2009-ig magán) szálláshelyek férőhelyeinek száma (db) 

 
Forrás: TEIR 
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Az egyéb kategóriába sorolt szálláshelyeken is jelentős vendégéjszaka szám realizálódik évről évre.  
 

23. ábra: Vendégéjszakák száma az egyéb (2009-ig magán) szálláshelyeken (db) 

 
Forrás: TEIR 

 

Falusi szálláshelynek minősül az alábbi: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez nem tartozó települések, 
valamint a törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100fő/km2 
népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban 
a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok 
komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. 
 

24. ábra: Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma (db) 

 
Forrás: TEIR 

 

A korábban falusi szálláshelyekként számon tartott szálláshelyek tekintetében is magas vendégéjszaka 
szám volt elkönyvelhető.  
 

25. ábra: Vendégéjszakák száma a falusi szálláshelyeken (db) 

 
Forrás: TEIR 
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A kereskedelmi szálláshelyeken igen jelentős külföldi vendégforgalom azonosítható be, amely az 
elmúlt időszakban azonban csökkenő tendenciát mutat.  
 

26. ábra: Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya a kereskedelmi szálláshelyeken (%) 

 
Forrás: TEIR 

 
A településen az átlagos tartózkodási idő átlagosan több, mint 5 nap az elmúlt időszakra vetítve.  
 
A települési Önkormányzat több konkrét fejlesztési elképzeléssel bír a turizmus területén. Elsősorban 
tervezett a kemping területének növelése, ehhez a jelenlegi kemping mögötti területet az 
Önkormányzat már meg is vásárolta (2500-3000 m2). A terület bekerítése, fásítása már megtörtént, 
tervezett a terület közművesítése, az utak kialakítása. Az Önkormányzat tervezi, hogy további vízfelület 
jöjjön létre a strandon: tervezett további medenceépítés (élménymedence). Az Önkormányzat 
felmérése alapján a településen kevés a szálláshely, és a kemping területén található jelenlegi faházak 
száma is nagyon kevés. Tervezett további új komplett faházakat. Kiemelt fejlesztési elképzelés terv egy 
új, egységes épület építése a strand frontján a kiszolgáló, kereskedelmi és vendéglátó egységek 
részére. A vízbázis biztosítása érdekében 1 új termálkút fúrása is tervezett. Hosszú távú célként 
fogalmazza meg az Önkormányzat egy szálloda és egy egészségügyi kezeléseket ellátó létesítmény 
kialakítását, ehhez a víz gyógyvízzé nyilvánítása is szükséges lesz. Az idelátogatók szabadidő 
eltöltéséhez hosszú távon tervezett egy később elkészített komplex turisztikai koncepció alapján a helyi 
termelőkre, gazdálkodókra alapozott helyi termékkör kialakítása.  
Jelentős a helyi lótartás, komoly potenciál rejtőzik a lovasturizmusban (lovagoltatás, sétakocsikázás), 
illetve ehhez kapcsolódóan további aktív turisztikai szolgáltatások és örökségturisztikai elemek 
becsatolása (helyi nevezetességek bemutatása, gyalog, és kerékpértúrák, a kézművesek bemutatója). 
 
 

1.9.2. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 
elképzelése 
 
Az elmúlt egy évtizedben nagyobb összegű befektetés nem érkezett a faluba, mindössze néhány 
jelentős összegű európai uniós támogatású projekt valósult meg a faluban. 
 
 

1.9.3. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők  
 

1.9.3.1. Elérhetőség 
 

A község infrastruktúrája fejlett, a 31-es számú út jelenti a fő közlekedési irányt, illetve a 3228j számú 
út, amely összeköti Jászszentandrást Jászapátival. Vasútvonal nem halad át a falun, legközelebbi 
vasútállomás 10 km-re (Jászapáti) és 11 km-re (Heves) van. A belterületi utcák 98%-a szilárd burkolatú, 
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gyalogosközlekedésre 35,43 km hosszúságú járda szolgál. A belterület teljes területén kiépített a 
villamosenergia, a telefonhálózat, a vezetékes víz és a vezetékes gáz. 
 Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a megyeszékhelyig: 61,7 perc 
 Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben autópálya csomópontig: 30,3 

perc 
 Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben járásközpontig: 10,1 perc 
 

1.9.3.2. Munkaerő képzettsége 
 

A lakosság képzettségi mutatóiról általánosságban elmondhatók, hogy a megyei átlagtól elmaradó. A 
megyei illetve az országos arányokhoz viszonyítva még mindig szignifikáns lemaradással küzd a 
település lakosai iskolai végzettségét tekintve. Különösen szembetűnő ez az érettségivel vagy 
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők arányára. 
 

1.9.3.3. K + F + I 
 

Jászszentandrás Községben nincs kutatóintézet, a vállalkozások K+F+I tevékenysége szerény, a megyei, 
regionális átlagok alatt költenek kutatás-fejlesztési tevékenységre, melyet a kis- és középvállalkozói 
méretek és az ágazati sajátosságok magyaráznák. Az informatika-szolgáltatások, a lakossági aktivitás 
szintje (internet-ellátottság) alacsony, az információs társadalom kiépítésének irányába elsősorban a 
közintézmények, az oktatás területén történt beruházások mutatnak. 
 

1.9.4. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 

A településen a használt lakások négyzetméterára nagy szórást mutat, a régebben épült és nagyobb 
felújításon át nem ment családi házak 50-100 ezer Ft / m2 áron, míg egyes újabb építésűek akár a 150-
180 ezer Ft / m2 áron is cserélnek gazdát.  
Félkomfortos az a lakás, üdülő, amely legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és 
főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel vagy vízöblítéses WC-vel, villannyal, vízellátással és egyedi 
fűtési móddal rendelkezik. Komfort nélküli az a lakás, üdülő, amely legalább egy 12 m2-t meghaladó 
alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik. A 
komfortfokozatok egyikébe sem sorolható lakások a szükség- és egyéb lakások. 
Alacsony komfort fokozatú lakások és lakott üdülők aránya (félkomfortos, komfort nélküli, 
szükséglakás) a 2011. évi népszámláláskor magas, 23,4% volt.   
 

27. ábra: Épített lakások az éves lakásállomány százalékában (%) 

 
Forrás: TEIR 

 

A településen – hasonlóan az országos tendenciákhoz – jelentősen visszaesett az épített lakások aránya 
az elmúlt időszakban, új lakóingatlan gyakorlatilag nem épült.   
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 
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1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 
Költségvetés 
 
Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan 
gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes 
költségvetéséből gondoskodik. A helyi önkormányzat mindenkori költségvetésének tervezésére 
vonatkozó törvényi szabályozás jelentősen megváltozott, normatív szabályozás helyébe a feladat-
finanszírozás került. 2012. évtől új államháztartási törvény lépett életbe, az államháztartás működési 
rendjét meghatározó kormányrendelet is új szabályokra épül. Az egyik legfontosabb változás, ami az 
önkormányzatok életét befolyásolta, hogy a jelentős feladatátrendezés és forráskivonás mellett a helyi 
önkormányzati hitelek törlesztését átvállalta a központi költségvetés. A települési önkormányzatok 
konszolidálására több ütemben került sor. Az állami konszolidációt követően hozott törvényi 
módosítások alapján a helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét (ilyen gazdálkodó szervezet a 
gazdasági társasági formák közül például a korlátolt felelősségű társaság vagy a részvénytársaság). A 
helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 
2012. január 1-jétől számos korlátozás érinti a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit 
(többek között ilyen ügylet a hitelfelvétel, értékpapír kibocsátása).  
Ezeket a szabályokat a Stabilitási törvény tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyletet – szűk körű kivétellel – érvényesen csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Az 
önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, ami egyben azt is jelenti, hogy a működési 
költségvetésében tervezett hiány külső forrásból (hitellel) nem, csupán belső forrással (például előző 
években képződött maradványból) finanszírozható. 2013-tól pedig az új törvényi rendelkezések 
alapján egyáltalán nem tervezhető működési hiány.  
 
Közhatalmi bevételek 2018. évre a módosított tervezet alapján 

1. Helyi adók 
a) magánszemélyek kommunális adója (1500 lakás * 5000 Ft, 50 lakás 10.000.-Ft = cca 9.560.-

eFt 
b) Idegenforgalmi adó tartózkodás után (8570 éjszaka x 350Ft = 7.592.-eFt) 
c) építményadó (4000 m2 x 500.-Ft = 2.332.-eFt) 
d) iparűzési adó (19.683.-eFt) 

Közhatalmi bevételek soron módosított előirányzat 39.167.-Ft 
2. Átengedett központi adók: 
a) gépjárműadó 40% (8.190.-eFt) 
3. Egyéb közhatalmi bevételek: 
a) pótlékok, bírságok (276.-eFt)  
b) talajterhelési díj (1.027.-eFt) 
c) egyéb közhatalmi bevételek (192.-eFt) 
d) igazgatási szolg. díjak (11.-eFt) 

Közhatalmi bevételek összesen: 48.863.-eFt 
 
Ellátottak juttatásai 

a) települési segélyek (12.150.-eFt) 
b) köztemetés (300.-eFt) 
c) szociális tűzifa vásárlás támogatás önerővel (2017: 1206.-eFt; 2018: 4031.-eFt) 
d) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (645.-eFt) 
e) téli rezsicsökkentés támogatás (12.000.-Ft/háztartás = 1.992.-eFt) 

Ellátottak juttatásai összesen: 20.324.-eFt 
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Közhatalmi bevételek tervezete 2019. évre (Jászszentandrás Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 2/2019 (II.27..) önkormányzati rendelete alapján):  
 

1.) Magánszemélyek kommunális adója       8.000 
(1500 lakás x 5000 Ft, 50 lakás x 10.000) 

2.) Idegenforgalmi adó tartózkodás után:      3.000 
(8570 éjszaka x 350 Ft) 

3.) Építményadó:         2.000 
( 4000 m2 x 500 Ft) 

4.) Iparűzési adó:         20.000 
 

5.) Gépjármű adó 40%:        5.200 
6.) Egyéb közhatalmi bevételek: 

 a.) Pótlékok, bírságok:        300 
Közhatalmi bevételek összesen:       38.500 
 
Az önkormányzat feladat és hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, valamint a járások kialakításáról és egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozott. A közigazgatás átalakítási 
folyamata a megyei kormányhivatalok megalakulásával kezdődött és 2013. január 1-től a járási 
kormányhivatalok működése is megkezdődött. Ennek következtében az önkormányzat intézmény-
fenntartási és hatósági feladatköre jelentősen visszaszorult. A polgármesteri hivatalok 
tevékenységének a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés 
felé kell eltolódnia. A jogszabályi változás a polgármesteri hivatalok, és az önkormányzatok által 
felügyelt intézmények szervezeti működésében is változásokat hozott. 2013. január 1-től az állam 
nevében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal átvette az alap- és középfokú oktatási 
intézmények szakmai felügyeletét. Az új feladat-ellátási rendszer életbe lépése miatt megtörtént a 
forrásszabályozás átalakítása a normatív szabályozás helyébe a feladatalapú finanszírozás került 
bevezetésre. Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források 
jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat is végez 
(gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése). 
 

13. táblázat: Önkormányzati költségvetés főbb adatai 

 2018 2019 

bevételi és kiadási főösszeg 704.683 526.563 

felhalmozási célú bevételt 250.999 167.169 

felhalmozási célú kiadás 280.240 168.409 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 
 
Gazdasági Program 
  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az önkormányzat 
képviselő testületének kötelezettségévé teszi a gazdasági program elfogadását. A gazdasági program 
a választási ciklus időtartamára, vagy azon túl kerülhet elfogadásra.  
A gazdasági program elkészítésének alapvető céljai az alábbiak: 
 elősegítse a város gazdasági növekedésének, a lakosság életszínvonal és életminőség javulása 

feltételeinek megteremtését; 
 a város történelmi hagyományaira, környezeti adottságaira, értékeire, előnyeire alapozva 

előrevetítsen egy, a különböző környezeti, gazdasági, társadalmi változásokhoz rugalmasan 
alkalmazkodni képes jövőképet, valamint az ennek megvalósításához szükséges 
infrastrukturális, intézményi, pénzügyi feltételrendszert; 
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 feladat-centrikusan foglalja össze azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hosszabb távon 
meghatározzák az önkormányzati döntések irányát; 

 az egyes ágazatokra kidolgozott koncepciók megalapozásához, valamint a különböző európai 
uniós és hazai pályázatokon való részvételhez fejlesztési tervek, programok megléte szükséges. 
A gazdasági program célja, hogy a pályázati lehetőségek között irányt mutasson a fejlesztési 
elképzelések megvalósításához. 

 
A Gazdasági program az alábbi tématerülettel kapcsolatban határozza meg a feladatokat:  
 megújuló energiák felhasználásának arányának növelése 
 Művelődési Ház és Könyvtár belső felújítása 
 Mártírok útjának felújítása 
 ivóvízjavító program 
 Óvodai nevelési intézmény esetleges fejlesztése 
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak helyet biztosító épület fejlesztése 
 tanyagondnoki szolgálat és a szociális ellátás fenntartása, fejlesztése 
 sportpálya kiszolgáló helyiség felújítása 
 belterületi utak portalanítása 
 járdák állapotának felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása 
 a központ körforgalommal történő ellátása 
 Általános Iskola épületeink állagmegóvása, fejlesztése 
 homoktövis ültetvény fejlesztése, termékek hatékony menedzselése 
 
 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 
Jászszentandrás és Jásziván Községek Önkormányzati Képviselőtestületei Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése alapján 
Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatalt hoztak létre.  
 
A település életében fontos szerepet játszik a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális 
Szövetkezet (cégjegyzékszám: 16 02 002032; adószám: 25444270-2-16). A szövetkezet azzal a céllal 
jött létre, hogy helyben munkahelyet teremtsen, és egészséges, homoktövis alapanyaggal készült 
termékekkel bővítse az egészségtudatos vásárlók igényének kielégítését. A feldolgozó üzemben 
történik az önkormányzat által termesztett homoktövis feldolgozása. Az üzemben Jelenleg gyümölcslé, 
homoktövis tea, velő és szörp készül.  
 
A Jászszentandrás Község Önkormányzata 100%-os tuladonában lévő "ANDRÁSTERMÁL" 
JÁSZSZENTANDRÁSI TERMÁLFÜRDŐ ÉS IVÓVÍZ Szolgáltató Kft. (5136 Jászszentandrás, Mártírok út 14.; 
cégjegyzékszám: 16 09 005631; adószám: 11830698-2-16) üzemelteti a települési strandot és 
kempinget. Hivatalos honlapjának címe: http://www.jaszszentandras-strand.hu/.  
 
 

1.10.2.1. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége 
 
Az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 
működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. 
Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét elemezve több szereplő munkáját kell kiemelni. A 
legfontosabb szerepet Jászszentandrás Községi Önkormányzata játssza, amely esetében három 



80. oldal / összesen: 233 

szervezet (Képviselőtestület, a Képviselőtestület bizottságai, a polgármesteri hivatal szervezeti 
egységei) említhető meg. 
 
Képviselő-testület  
A stratégiai döntéshozatal a Képviselőtestület feladata, amely az általa elfogadott rendeletek és 
határozatok révén dönt többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról 
(költségvetési rendeletet), az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról, 
valamint a település térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv elfogadásáról/módosításáról. 
 
Bizottságok 
A Képviselőtestület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselőtestület 
különböző bizottságai. Jászszentandrás Községi Képviselőtestületének munkáját az alábbi bizottságok 
segítik: 
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
 Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság  
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14. táblázat: Jászszentandrás Községi Önkormányzat főbb projektjei 

Pályázati konstrukció / 
Projekt címe 

Projektgazda 
Támogatási 

összeg 
Projekt rövid leírása 

TOP-3.1.1-15-JN1 - 
Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés / 
Közlekedésfejlesztés 
Jászszentandráson 

Jászszentandrás 
Községi 

Önkormányzat 

74 999 704 .- 
HUF  

A cél: egy olyan települési kerékpáros hálózat kialakítása, amely hozzájárul a térség fenntartható közlekedési hálózati 
rendszerének megalapozásához, település közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, a környezetbarát közlekedési módok 
támogatása. További közlekedésbiztonsági cél még a település közútjai mentén gyalogos átkelőhelyek kialakítása, és a 
település fontosabb intézményeihez kapcsolódóan parkolóhelyek létesítése. A kerékpáros létesítmény lakott területen 
belüli szakaszokat tartalmaz. A nyári turisztikai szezonban várhatóan jelentős mértékű kerékpáros turisztikai igényeket 
is kielégít. A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, egyetlen fenntartható 
közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe. Kapcsolódó tevékenységként a kerékpár-hálózaton tervezzük 
KRESZ táblák kihelyezését, a burkolati jelek festését. Kerékpáros nyomvonal megvalósítása felfestéssel: Mártírok úton- 
a Rákóczi úttól kezdve a Mártírok út – Felsőtanyai út kereszteződésig (belterületi szakasz) 1070 m Rákóczi út a 
központból indulva É-i irányba a belterületi szakaszon a Lehel út kereszteződéséig 850 m A kerékpársáv nyomvonalában 
a padka rendezését is meg kell oldani. Jászszentandrás belterületén, a Mártírok és Rákóczi úton tervezett kerékpáros 
nyomvonal: A község központjából induló Mártírok út és Rákóczi út fontos szerepet játszik a település közlekedésében. 
Ezen az utcákban található az iskola, a strandfürdő, temető, művelődési ház és könyvtár, házasságkötő terem, Közös 
Önkormányzati Hivatal, óvoda, kereskedelmi egységek. Az utcában közlekedők nagy számban használnak kerékpárt úti 
céljuk eléréséhez. A most tervezett szakasz később fejleszthető, a település távolabbi részei felé folytatódhat a 
kerékpárút kiépítése. 

TOP-1.1.3-15-JN1 - Helyi 
gazdaságfejlesztés / 

Helyi gazdaságfejlesztés 
Jászszentandrás és 

Jászivány településeken 

Jászszentandrás 
Községi 

Önkormányzat 

50 000 000 .- 
HUF 

A projekt keretében helyi termelői piacok kialakítására kerül sor Jászszentandrás és Jászivány településeken. 
Jászszentandráson a Sport út 1. sz. HRSZ. 259 alatti ingatlanon helyi termelői piac kialakítása, piac épületek építése 
valósul meg. Az ingatlanon egy fedett piac épület, tárolókat tartalmazó gazdasági épület és egy szociális részt és WC 
blokkot tartalmazó épület épül. Az épületek megközelítése és a gépjárművek, kerékpárok elhelyezése, térkő 
burkolaton, aszfalt felületen történik. A tervezett piac területe síkfelületű ingatlan, a falu központjában található, a 
központi fekvéséből kifolyólag könnyen megközelíthető akár gyalogosan, akár autóval. Jászivány Község 
Önkormányzata a piac területét az Alkotmány utca 32. szám alatti, saját tulajdonú ingatlanon, az úgynevezett kézműves 
ház szomszédságában jelölte ki. A terület sík, az Alkotmány utcáról közvetlenül megközelíthető, közművesített telek. A 
kialakítandó piac területén meg kell teremteni az ideiglenes kitelepülés – termelői piac feltételeit, ki kell építeni a 
kapcsolódó infrastruktúrát. A tervezett funkció műszaki megvalósítása során építendő egy könnyűszerkezetes, zárható 
fedett, pavilon. 

TOP-3.2.1-15-JN1 - 
Önkormányzati épületek 

energetikai 
korszerűsítése / A 
jászszentandrási 

önkormányzati hivatal és 
egészségügyi központ 

Jászszentandrás 
Községi 

Önkormányzat 

74 218 454 .- 
HUF 

A projektben szereplő épületek energetikai korszerűsítésére eddig még nem került sor. Önállóan támogatható 
tevékenységek: a külső határoló szerkezetek korszerűsítése fejezetben: szigetelés aljzaton (csapadékvíz, hang- és 
hőszigetelés), lapostető hő- és hangszigetelése mindkét épületben. Hivatalban a homlokzatot 15 cm vtg-ú polisztirol 
hab lappal szigeteltetjük, az orvosi rendelőben ugyanabból a szigetelőanyagból a 14 cm vtg-út alkalmazzuk. az 
előtétfalak szigetelése 10 cm vtg-ú kőzetgyapot. Nyílászárók cseréje: 5 és 6 kamrás nyílászárók behelyezése a TNM 
rendelet 5. mellékletében foglalt hőátbocsátási értékekkel. Napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése: orvosi 
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Pályázati konstrukció / 
Projekt címe 

Projektgazda 
Támogatási 

összeg 
Projekt rövid leírása 

energetikai 
korszerűsítése 

rendelő: 50 db 250 W teljesítményű, polgármesteri hivatal: 60 db 250 W teljesítményű polikristályos napelem modul 
felhelyezése tartóelemekkel. 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - 
Csatlakoztatási 
konstrukció az 

önkormányzati ASP 
rendszer országos 
kiterjesztéséhez / 

JÁSZSZENTANDRÁS 
KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT ASP 
KÖZPONTHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSA 

Jászszentandrás 
Községi 

Önkormányzat 

5 997 700 .- 
HUF 

Hivatalunk jelen támogatási kérelmével kezdeményezi az ASP központhoz történő csatlakozást. Célul tűztük ki az 
adminisztratív terhek csökkentését, melyet a szervezési, elektronikus feltételek fejlesztésével tudunk megvalósítani. Az 
önkormányzatok és a hivatal vezetése stabilan látja el a két, együtt kb. 2900 fős település saját jogkörébe tartozó ügyeit. 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - 
Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok 
infrastrukturális 

fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése 

/ Jászszentandrási 
közétkeztetés fejlesztése 

Jászszentandrás 
Községi 

Önkormányzat 

7 771 205 .- 
HUF 

 

VP-4-11.1.-11.2.-15. - 
Ökológiai gazdálkodásra 

történő áttérés, 
ökológiai gazdálkodás 

fenntartása  

Jászszentandrás 
Községi 

Önkormányzat 

8 564 683 .- 
HUF 

 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A 
vidéki térségek 

kisméretű 
infrastruktúrájának és 

alapvető 
szolgáltatásainak 

fejlesztésére Külterületi 
helyi közutak fejlesztése, 

Jászszentandrás 
Községi 

Önkormányzat 

6 153 150 .- 
HUF 
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Pályázati konstrukció / 
Projekt címe 

Projektgazda 
Támogatási 

összeg 
Projekt rövid leírása 

önkormányzati utak 
kezeléséhez, 

állapotjavításához, 
karbantartásához 
szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése 
/ Külterületi utak 

fejlesztése, kezelése 
Jászszentandráson 

Forrás: www.palyazatok.gov.hu / önkormányzati adatszolgáltatás (adatgyűjtés lezárva: 2019. február hó)
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1.10.2.2. Az önkormányzat intézményrendszere 
 

Jászszentandrás Jász-Nagykun-Szolnok megyében található a Jászapáti Járás 9 településének egyike. 
Jászszentandrás Község Önkormányzata saját maga gondoskodik az egészségügyi, szociális ellátásról, 
tanyagondnoki ellátásról, család-és gyermekjóléti ellátásról. Társulás keretében gondoskodik az 
önkormányzat az óvodai nevelésről gondozásról. Jászszentandrás községben az általános iskola állami 
fenntartásban működik. 
A település intézményei a következők: 
 Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 
 Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
 Művelődési Ház és Könyvtár 
 Gyermekvilág Óvoda 
 Orvosi rendelő és védőnői szolgálat 
 Család-és gyermekjóléti szolgálat 
 Házi gondozói szolgálat 
 Tanyagondnoki szolgálat 
 
 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok közül Jászszentandrás Községi Önkormányzat kiemelkedően fontos feladatnak tekinti a helyi 
adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátását. Jászszentandráson az 
önkormányzati gazdaságfejlesztési tevékenység a képviselőtestület jóváhagyásával folyik. 
Jászszentandrás város az ország egyik legfejletlenebb területe lévén, a szabad vállalkozási zónák 
települései közé tartozik. Az ide települt vállalkozások a foglalkoztatás bővítése, új munkahelyek 
létrehozásához pályázati többlettámogatást igényelhetnek, valamint a szabad vállalkozási zónákban 
meghirdetett speciális pályázatok is várhatók.  
Jászszentandrás Községi Önkormányzat terve a homoktövis feldolgozó kisüzem bővítése, ezáltal a 
helyben foglalkoztatottak számának növelése, a munkalehetőségek növelése. Az önkormányzat tagja 
a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezetnek. A tulajdonukban álló épületben 
került kialakításra a feldolgozó üzem, amely jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő közel 9 ha 
homoktövis ültetvényen megtermelt homoktövist dolgozza fel, termékeik: velő, üdítőital, tea, 
őrlemény, csokoládé. Cél, hogy ezen a területen még a gyümölcslé előállításhoz szükséges almafák 
kerüljenek ültetésre (3 ha-t). 
 
 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
 

Jászszentandrás Községi Önkormányzat évek óta folyamatosan pályázik a Startmunka programok 
keretében közmunkások foglalkoztatására, ill. a munkaügyi központnál regisztráltak képzésére. A 
közmunkaprogramok jelentős munkanélküli létszámot kötnek le, lebonyolításukat a Munkaügyi 
Központtal együttműködve végzi.  
 

15. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Jászszentandrás 
Jász-Nagykun-Szolnok 
megye Jászapáti járás 

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 
2019 

01-02. 
hó 

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 

támogatása 
4 7 7 14 16 15 15 

Országos közfoglalkoztatási 
program támogatása 

7 9 10 3 1 0 - 
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Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Jászszentandrás 
Jász-Nagykun-Szolnok 
megye Jászapáti járás 

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 
2019 

01-02. 
hó 

Járási startmunka 
mintaprogram támogatása 

összesen 
9 17 16 17 18 16 16 

-- Mezőgazdaság 6 15 15 17 15 12 12 

-- Belvízelvezetés 0 0 - - - - - 

-- Mezőgazdasági földutak 
karbantartása 

3 1 1 - - - - 

-- Bio- és megújuló 
energiafelhasználás 

- - - - - - - 

-- Belterületi közutak 
karbantartása 

- - - - 3 4 4 

-- Illegális hulladéklerakók 
felszámolása 

- 0 0 - - - - 

-- Téli és egyéb értékteremtő 
közfoglalkoztatás 

- - - - - - - 

-- Helyi sajátosságokra 
épülő közfoglalkoztatás 

- - - - - - - 

-- Egyéb startmunka 
mintaprogram 

- - - - 0 0 - 

-- Magas hozzáadott értékű 
program 

- - - - - - - 

Mindösszesen 21 32 34 35 35 31 31 

Közfoglalkoztatási mutató 1,29% 2,05% 2,18% 2,26% 2,26% 2,01% 2,00% 
Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

 
A falu a közfoglalkoztatáson belül hasznos tevékenységeket igyekszik meghonosítani. A 
közmunkásokat foglalkoztató önkormányzati kertészet termékei a város étkeztetésében hasznosulnak 
és a rászorulók támogatására fordítják.  
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1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
Jászszentandrás Községi Önkormányzat bérlakás és szociális lakás állománya viszonylag szerény, az 
elmúlt időszak adatsorait a lenti táblázat tartalmazza.  
 

16. táblázat: Bérlakás- és szociális lakásállomány 

db összes lakásállomány bérlakás állomány 
szociális 

lakásállomány 
egyéb lakáscélra használt 
nem lakáscélú ingatlanok 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2013 1573 0 7 0 1 0 0 0 

2014 1572 0 7 0 1 0 0 0 

2015 1572 0 7 0 1 0 0 0 

2016 1573 0 7 0 1 0 0 0 

2017 1574 0 7 0 1 0 0 0 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 
2002 éveben készült a „Fecskeház” mellyel a fiatal, gyermekes családok részére kívántuk segítséget 
nyújtani a településünkön történő letelepedés céljából. A lakások kihasználtsága 80-100% között 
mozgott az elmúlt 5 évben. 
 
Jászszentandrás település kiterjedt tanyavilággal rendelkezik. A külterületi lakosok száma 500 fő körül 
van. A sűrűn lakott külterületi részeken a közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés jó. A vezetékes ivóvíz kiépítését a külterületre tervezi az önkormányzat. A külterületi 
lakosok segítésére 2 tanyagondnoki körzetet alakított ki az önkormányzat. A külterületen sok a 
külföldiek által vásárolt tanya, a tulajdonosok jó része nem életvitelszerűen lakik itt. 
 
 

1.10.6. Energiagazdálkodás 
 
A Jászszentandrás Községi Önkormányzatánál és az intézményeiben nincs az energiagazdálkodásra 
specializált szervezet vagy személy, energiahatékonysági koncepcióval sem rendelkezik a település. 
Jászszentandrás Községi Önkormányzata folyamatosan törekszik az épületállományának energetikai 
fejlesztésére, jelenlegi programozási ciklusban is több folyamatban lévő projekt irányul erre. Az orvosi 
rendelő és a hivatal teljes energetikai felújítása elkészült.  
A művelődési ház és könyvtár teljes energetikai felújítása kiemelt célja az Önkormányzatnak, ehhez 
forráskeresés folyamatban van. Tervezett a közvilágítás környezetbarát technológiás átalakítása a 
kevesebb fogyasztás érdekében.  
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 
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A 2011. évi CLXXXIX. TÖRVÉNY 13. § (1) bekezdése a 20 kiemelt helyi közügy, valamint helyben 
biztosítható közfeladat között másodikként említi a településüzemeltetési feladatokat. Ezen feladatok 
közé tartoznak a köztemetők kialakítása és fenntartása; helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása. 
 
Köztemetők kialakítása és fenntartása: 
A település gondozott sírkertje a Mártírok útjáról nyílik. A ravatalozó felé vezető út két oldalát vérszilva 
fasor kíséri. A sírokon lévő elfekvő örökzöldek, virágok teszik barátságosabbá a kissé zsúfolt hatású, 
fátlan temetőkertet. A sírkertet körben lombos fák, magas cserjék és a strandfürdőhöz kapcsolódó 
apró üdülőházak kertjei határolják. A temető előtt parkolási lehetőség van. (A jelenleg hatályban lévő 
rendezési terv új temető megnyitására tesz javaslatot a település északi részén a Rákóczi út mentén 
kijelölt területen.) 
 
Közparkok: 
A közhasználatú,település szintű közparkok, közkertek (Közpark (3/1 hrsz.); András Apostol tér (45 
hrsz.); Közpark (451/2 hrsz.); Szent István park (450 hrsz.); Milleneum park (251/1 hrsz.)) gondozása, 
fenntartása tavasztól őszig kiemelt feladata az Önkormányzatnak. A virágosításra, parkosításra 
folyamatosan gondot fordít. A parkok rendszeres karbantartásával párhuzamosan az Önkormányzat 
tulajdonában lévő külső területeken is elvégzi a szükséges munkákat (fűnyírás, kézi kaszálás, illetve a 
közterületekre új virágládák és egyéb utca bútorok készítése].  
Korlátozottan közhasználatú, település szintű zöldfelületek közé tartozó  
Andrásfürdő és a táborhely (kemping) zöldfelületének (350, 266/3 hrsz.) karbantartása az 
önkormányzati Kft. feladata.  
 
Játszóterek: 
A játszóterek felülvizsgálatát és ellenőrzését szintén a települési önkormányzat végzi. A balesetvédelmi 
szempontból szükséges karbantartási, javítási feladatok az önkormányzati költségvetésében rögzítve 
vannak. 
 
Szennyvíz 
Jászszentandrás Község víziközműveinek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 
Szolnok, Kossuth L. u. 5.). Jászszentandrás belterületének szennyvízelvezető csatornával ellátott 
részein elválasztott rendszerű csatornahálózat található. A település területén csatornahálózattal 
összegyűjtött szennyvíz, nyomóvezetéken keresztül kerül eljuttatásra az Jászapáti közigazgatási 
területén található (külterület, 070/1 hrsz.), regionális szenny-víztisztító telepre. 
 
 
Hulladékgazdálkodás 
A kommunális hulladékok szállítása heti rendszerességgel, egy napon történik. A lakosság a keletkező 
hulladékokat 60 és 120 l-es hulladékgyűjtő-edényzetben tárolja, a közületek részére 240 l-es 
edényzetek állnak rendelkezésre. Lomtalanítás évi egy alkalommal történik.  
A hulladék a Jásztelek 091/1-5, 091/9-11 hrsz-ú területén megépült Jászsági és Dél-hevesi regionális 
hulladéklerakóba kerül elszállításra. A regionális hulladéklerakót a REGIO-KOM Térségi Kommunális 
Szolgáltató Kft üzemelteti, aki a hulladékok gyűjtését is végzi. 
 
Vízellátás: 
Jászszentandrás víziközműveinek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 5.)..  
A település önálló vízművel és ivóvízellátó hálózattal rendelkezik, amelyek Zagyva/613 vízikönyvi 
számon (Azonosító szám: 36600/2526-4/2016. ált.) kaptak vízjogi üzemeltetési engedélyt. A 
36600/2526-4/2016. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2019. február 28-ig hatályos.  
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A település ivóvízzel 100 %-osan ellátott. Az 1536 db lakás közel 75 %-a rendelkezik vezetékes 
vízbekötéssel. A bekötéssel nem rendelkező lakóházak vízellátása a 17 db üzemelő közkifolyóról 
biztosítható. 
 
Parkolás 
A településen belül jelentős férőhellyel rendelkező parkolóhely a polgármesteri hivatal előtt 12 db és 
a Mártírok útján 2x10 db található.  
A gépjárművek elhelyezése a városon belül saját telken megoldott. A település belterületén, az egyéb 
helyeken a keresztmetszeti elrendezés és a csekély forgalomnagyság lehetővé teszi az útpadkán 
történő megállásokat, várakozásokat.  
A közintézmények előtt a parkolás több esetben nem biztosított. Kiépítésük sürgős és alapvetően 
fontos. 
 
Termálfürdő 
A Jászszentandrás Község Önkormányzata 100%-os tuladonában lévő "ANDRÁSTERMÁL" 
JÁSZSZENTANDRÁSI TERMÁLFÜRDŐ ÉS IVÓVÍZ Szolgáltató Kft. (5136 Jászszentandrás, Mártírok út 14.; 
cégjegyzékszám: 16 09 005631; adószám: 11830698-2-16) üzemelteti a települési strandot és 
kempinget. Hivatalos honlapjának címe: http://www.jaszszentandras-strand.hu/. A gyógy-
túrizmushoz, fürdő-túrizmushoz kapcsolódó dekoratív parkosítás a strandfürdő és táborhely területén, 
a község felelevenített hagyományokon alapuló rendezvényei (Jász találkozó, jászkapitány választás, 
szarvasgomba fesztivál, gasztronómiai fesztiválok, motoros találkozó, szlovák, lengyel és cseh 
testvértelepülések látogatásai, közös rendezvényeik). A bővülő kínálatú szálláslehetőségek: 
vendégházak, különböző infrastrukturális helyzetű és minőségű táborozó helyek (kempingek) is 
hozzájárultak Jászszentandrás közelmúltbeli fejlődéséhez. 
 
Okos város települési szolgáltatások: 
Jászszentandrás Község méretből és az Önkormányzat által biztosított közszolgáltatások és az általa 
ellátott településüzemeltetési feladatok volumenéből kifolyólag megszorításokkal értelmezhető a 
településre az „okos város” települési szolgáltatások szempont.   
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1.12. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
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1.12.1. Természeti adottságok 
  
Jászszentandrás a Mátra alján, a Jászság keleti határán található község. A Jászapátit Hevessel 
összekötő 31. számú főközlekedési útról és Jászapátin keresztül a 3228. számú bekötőútról közelíthető 
meg a laza szerkezetű, tanyás település. Jászszentandrás igazgatási területe határos északon Heves 
megyei Tarnamérával, Erkkel, nyugatról Tarnaörssel, kelet felől Hevessel.  Délről és nyugatról a 
Jásznagykun-Szolnok megyei Jászivánnyal, Jászapátival szomszédos.  
 
A település igazgatási területe 44,33 km² (4433 ha): külterülete 4227  ha, belterülete  206 ha, 
lakosainak száma 2383 fő. (2017. január) 
 
A település természeti adottságai  
Jászszentandrás igazgatási területe a Hevesi-sík kistájhoz tartozik, annak a délkeleti részén helyezkedik 
el. Hordalékkúp síkság, melyet löszös iszap borít. Jellemzően mérsékelten meleg, száraz éghajlatú, gyér 
lefolyású vízhiányos terület. 
 
Domborzata, földrajza, talajai 
A Hevesi sík kistáj 86 és 202 m (Bf.) magasságú ármentes részekkel tagolt, magasártéri síkság, mely a 
Laskó patak és az Eger patak hordalék-kúpjain alakult ki. A Jászszentandrás környezetének domborzata 
egyhangú, ármentes, enyhén hullámos felületű. Tengerszint feletti átlagos magassága 102 m.  Földtani 
jellemzője, hogy a középső miocéntól a holocénig szakaszosan süllyedő terület, amire a pleisztocén 
földtörténeti korban öntésképződményekkel tarkított üledéksor települt.  
Jászszentandrás külterületén leggyakrabban előforduló talajtípusok: a magasabb térszíneken löszös 
üledékek a jellemzőek: kedvező termékenységű löszhátsági mezőségi csernozjom, réti csernozjom, 
mészlepedékes csernozjom talajok találhatók. A szárazabb területeken kedvezőtlen termőképességű 
talajok sztyeppesedő réti szolonyec talajok, szikesedésre hajlamos talajok, homoktalajok fordulnak elő. 
A külterületen a mélyfekvésű laposokhoz agyagos, illetve szikes területek kapcsolódnak. 
 
Éghajlata,  
Jászszentandrás közigazgatási területe meleg-száraz éghajlattal jellemezhető. A napsütés évi összege 
1950-2000 óra, a hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,0-10,2 °C. A fagymentes időszak 
április 10-től október 20-ig tart, s átlagban 190 nap. Az évi csapadékösszeg 540-550 mm (vegetációs 
időszakban 330-350 mm). Télen átlagosan 36 napig borítja hó a földet. A téli csapadék vastagsága 16-
18 centiméter körüli. A leggyakoribb szélirány az K-i, ÉK-i, Ny-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s alatt 
van. 
 
Vízrajza 
A Hevesi kistáj Jászszentandrási területrészén alig van természetes vízfolyás. Élő folyóvize nincs, de a 
20. század második felében is jelentősebb vízállások voltak még a település külterületén. Napjainkban 
száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület, melynek csak mesterséges vízfolyások találhatók 
(Jászkiséri csatorna, Csátés főcsatorna). A község igazgatási területét érintő csatornák a Jászsági öntöző 
főcsatorna rendszeréhez kapcsolódnak.  A talajvíz mennyisége jelentéktelen, mélysége a hátakon 2-4 
méter között van. 
 
Növényzet 
Jászszentandrás igazgatási területe az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásba 
(Crisicum) tartozó kistáj. Potenciális erdőtársulásai közül az alföldi gyöngyvirágos tölgyes (Convallario-
Quercetum tibiscence), valamint a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum) és a 
mélyebb, nedvesebb termőhelyeken a fűz-nyár-éger ligetek ( Salicetum albae fragilis, Saliceto-
Populetum) a meghatározóak.  
Lágyszárú növény együttesek, lösztársulások már nincsenek és a zárt homoki tölgyeseknek 
(Convallario-Quercetum tibiscence) már csak nyomai lelhetők fel. A lágyszárú fajok közül, nehézszagú 



92. oldal / összesen: 233 

gólyaorr (Geranium robertianum), borzas orbáncfű (Hypericum hirsutum), harangvirág fajok 
(Campanula trachelium, C. cervicaria, C. pesicifolia), eper gyöngyike (Muscari botryoides) fordulnak 
elő. Az évszazadokon át végzett emberi tevékenység (a termőföld növelése céljából történt 
erdőirtások) sajátos élővilágot - ma már védendő – növénytársulásokat hozott létre: a szikes pusztákat. 
A fentebb felsorolt eredeti potenciális növénytársulások napjainkban csak helyenként és 
zárványszerűen láthatók. Helyettük a mezőgazdálkodás, erdőgazdálkodás során egységesített 
megjelenésű, mesterséges társulásai határozzák meg a település flóráját. (szántóföldek, ültetvények, 
telepített puhafás, keményfás erdők és erdősávok). 
 
Élővilág 
Jászszentandrás természetes környezetének állatvilága változatos, mivel a puszták és az erdők a 
madaraknak, emlősöknek fontos táplálkozó- és pihenő- és élőhelye. A rovarvilág is igen gazdag. 
Teljesség nélkül a nappali lepkék, imádkozó sáska és szöcske fajok, futóbogarak, futrinka fajok, 
fémfutók, a pókok közül a farkas pók, és a kövi pók is megfigyelhető.  
A csatornák partjai mentén és a mély fekvésű, nedves területeken találkozhatunk kétéltűekkel 
békákkal: vörös hasú unka, barna varangy, zöld varangy, levelibéka, tavi béka, kecskebéka, erdei béka, 
leveli béka, barna ásóbéka, zöld varangy.  Hüllők közül nedvesebb részeken a vízisikló, erdei sikló, a 
gyíkok közül leggyakrabban a fürge gyík fordul elő a szárazabb területeken. Jászszentandrási határ 
madárvilága is fajokban gazdag. Itt fészkel fehér gólya (Ciconia ciconia) szürke gém is. Madárvonuláskor 
megjelenő vendégfajok vadrécék, vadludak, nagylilik, nyári lúd és a darvak. Ragadozó madarak közül a 
parlagi sas, kerecsen sólyom, hamvas rétihéja is megtalálható itt. A pusztai madárközösségek, a gyepek 
madarai: cigány csuk, őrgébics, mezei pacsirta, sárga billegető, haris.  
Gyümölcsösök mentén, erdőkben különböző fajú harkályok, zöldküllők (Pilus vizidis) és kakukk 
(Cucentus canorus) is előfordul. Leggyakrabban látható madarak: széncinke, kékcinke, szürke légykapó, 
tövisszúró gébics, a citromsármány, a tengelic, a barátposzáta (Sylvia atricapilla), a kisposzáta (Sylvia 
curruca), a bíbor- (Galerida cristata) és mezei pacsirta (Alauda arrensis). A ragadozó madarak közül 
leggyakoribb itt fészkelő a vörös vércse (Falco tinnunculus), az egerészölyv (Buteo buteo), a kék vércse 
és a barna rétihéja (Circus aeruginosus). A baglyok közül a kuvik (Athene noctua), a macskabagoly (Strix 
aluco) és a fülesbagoly (Asio flammeus) fordul elő. Emlősök közül egerek, sün (Erinaceus europacus), 
róka, nyest, hermelin, menyét és görény (Mustella eversmanni), vadmacska (Felis sylvestris) említhető. 
Vadgazdálkodás szempontjából értékes az őz (Capreolus capreolus), a vaddisznó (Sus scrofa) és az 
apróvadállomány (nyúl, fácán).  
 
Táji megjelenés, tájképi jellegzetesség 
A község enyhe kiemelkedésű vonulatokon található, szélesen elterülő, szabályos utcahálózatú laza 
beépítésű kistelepülés. A település táji látványában a belterületi és a külterületi lakott területeket csak 
az épületek egymástól való távolsága különbözteti meg. Jászszentandrás soros tanyákból, 
tanyacsoportokból (Alsótanya, Járás-tanya, Felső-tanya, Telek-tanya, Tadra) összenőtt község.  

 
2. kép: Külterületi, tanyasorok portáinak növényzete 

  
Forrás: Saját fénykép 
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A településközpontban a templom tornya magasodik. A szomszédos településekről Jászszentandrásra 
vezető burkolt és burkolatlan utak mentén kisebb-nagyobb épületcsoportok, gyümölcsösök, telepített 
erdőrészletek, valamint nagyobb területű, korábban mezőgazdasági hasznosítású majorok, faiskolai 
termesztésre használt területek, nagyobb állattartó majorok, vendéglátásra szolgáló szálláshelyek, 
táborozóhelyek (kempingek) találhatók. A települést közvetlenül körbeölelő táj szántóterületekből és 
jelentős nagyságú kertészeti művelésű területekből, gyümölcsösökből áll. Jászszentandrás 
külterületének táji megjelenését a mezőgazdasági, kertgazdasági és erdőgazdasági tájra jellemző 
telepített növényzet határozza meg, valamint az alföldön nem megszokott, értékes fa és cserjefajú, 
kertészeti növényekből álló csoportok, utcafásítások, magánkertek értékes növényzete látható. A 
községtől távolabb lévő, a földutakat, csatornákat szegélyező fásított területek teszik még 
mozaikosabbá a külterületet.  

 
 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
 
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 
 
A település igazgatási területe nem bizonyíthatóan, de valószínűleg már bronzkortól lakott terület volt. 
A vízjárta alföldi tájon a magaslatok voltak megtelepedésre alkalmasak, így község határában is 
különböző korok emléknyomai (kelta harcosok fegyverei, római kori pénz, szarmata eredetű tárgyak, 
honfoglalás-kori leletanyag) kerültek elő. (Kaposvári Gyula régész Járási-tanyai kutatásai nyomán) 
Árpádkori település-maradványok (Felső tanyai részen, Telek tanya, Endrefalva és Meszli néven 
említették az írások.) 
 
A község, a nevét a templom védőszentjéről, Szent Andrásról kapta. Jelenlegi elnevezését 
Jászszentandrást 1910-től használják. 
 Első írásos említése 1423-ből származik Zent András telke alakban (Zsigmond király levele), de az 
írások szerint a pusztaként már 1399-ben az egri káptalan birtoka a későbbi település határa. A 
tatárjárás során elpusztult a terület, majd a török hódoltság alatt a jászok használják. Véglegesen 1750-
ben került a jászok tulajdonába. Jászárokszállás kizárólagos birtokába kerül Mária Terézia 
jóváhagyásával Szentandrás-puszta. Ekkor (1750-59)  épül a puszta első maradandó épülete, a Szent 
Kereszt Felmagasztalására szentelt kápolna, amely 1901-ig állt. 
A törökök idők után megindult a település határának birtoklásáért a pereskedés a környező települések 
között, amit Árokszállás, Matkó pusztájának átengedésével oldott meg. Szentandrás eredetileg a 
közbirtokosság legelője, de a község részéről kijelölt hivatalos személyek saját szükségletükre 
termelhettek gabonát is. Később a földhasználat mellett a tilalom ellenére többen állandó tanyát 
építenek, és a puszta lakossága gyarapodott. (1786-ban épül a Vesszős, vagy Vesszős-halmi csárda). A 
kiköltözők az állatok számára gazdasági épületet és a család számára lakrészt épített, így a puszta 
területe felaprózódott és nem alakultak ki nagybirtokok. (A földművelés szempontjából kedvező volt, 
hogy a gazda a termőföld, és az állatainak közelében élt.) A település tájhasználatára a legeltető 
állattartás, gabonatermesztés és a lankás, homokos talajokon szőlőművelés volt a jellemző. 
A korábban tanyaszállásokra osztott Jászszentandrás 1886-ban Jászárokszállás tanyai településrésze 
helyett önálló községgé vált. Kialakult a községközpont a kápolna, majd a templom körül. A huszadik 
század fordulóján a legeltető állattartás, a belterjes mezőgazdasági művelés, az ebből eredő termények 
feldolgozásával (malom, olajütő, szeszfőzde) fejlődésnek indult a település. Legnagyobb mértékű 
fejlődését az 1920-as években érte el a település: négy, tanítói lakással kibővített iskola épült, 
kialakították a Hősök ligetét, világháborús emlék művet állítottak, elkészült a községi csárda, a 
segédjegyzői és az orvosi lakás, kibővítették a községházát. A templom elrekvirált harangjait 
újraöntették, három új utcát létesítettek, stb. 
1945 után az átalakult mezőgazdasági viszonyok miatt a település szerkezete is változott. A 
magántulajdonú, egyedi, tanyás gazdálkodás helyett a szövetkezesítés és a nagyüzemi művelés 
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következtében a lakosok a település központjába költöztek, a tanyasorok elnéptelenedtek. 
Folytatódott a falu építése: házhelyeket, utakat, utcákat jelöltek ki, járdákat építettek, biztosították a 
villany- és vízellátást. Az 1962-ben a földgázkutatások eredményeként a feltárt termálvíz újabb 
fejlődési irányt jelentett a községnek. A rendszerváltozást követően ismét változott a település 
tájhasználata. Újra élettel teltek meg a tanyás településrészek. A magántulajdonba került 
földterületeket, tanyákat kertészeti növények termesztésére, dísznövények termesztésére, és 
állattartásra, majd a strandfürdő fejlesztését követően különböző szintű tanyasi szállások, kempingek 
létesítésével hasznosítják. 
Napjainkban Jászszentandrás közigazgatásilag a Jászapáti Járáshoz és Jászszentandrás-Jászivány Közös 
Önkormányzatának hatáskörébe tartozik.  
A XX. század második felére jellemző (a tulajdonviszonyokban is bekövetkezett) változások: a 
mezőgazdaság többszörös átalakulása, fejlesztése, a közlekedés, szállítás megnövekedése, úthálózat 
(31. számú közlekedési út) fejlesztése, (bár a község jelenleg is un. zsákfalu), mind nyomon követhető 
a települést környező táj jelenlegi szerkezetében, tájhasználatában, táji látványában.  
Napjainkban a fentieken kívül a település mai életét meghatározza a természetvédelemhez is kötődő 
változatos, természeti értékekben gazdag táji környezet és szomszédos települések jelentős turisztikai 
fejlesztései (Jászapáti, Tarnaméra gyógyfürdői) is. 
 
 
1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 
 
A történelmi hagyományokat követően a település igazgatási területén jelenleg elsősorban a 
mezőgazdasági tájhasználat jellemző (kis- és nagyüzemi szántóföldi művelés, kertgazdálkodás, 
legelőgazdálkodás), valamint erdőgazdasághoz, a mezőgazdasághoz köthető ipari-gazdasági és 
szolgáltatási célú tevékenység. Jelentős az erdőgazdálkodás alá eső területek mennyisége és a 
gyógyfürdő miatti turizmus, a szálláshelyek biztosítására használt területek nagysága is.  
 
Mezőgazdasági tájhasználat 
Az alföldi kistelepülések, tanyák legfontosabb természeti erőforrása a termőföld. Hosszú időn át ez 
jelentette az itt élők egyetlen megélhetési forrását. Jászszentandrás termőtalajai változatosak, ezért a 
kedvező termékenységű alföldi mészlepedékes csernozjom talajokon, réti csernozjom talajokon a 
szántóföldi növénytermesztés, a pusztai füves területeken legeltető állattartás volt a jellemző. A 
település határának birtokviszonyai a középkortól a közelmúltig változtak. Kezdetben a pusztán 
legeltető, nomád állattartás (sertés tartással, igásállatnak marhatartással, lóval, juhtartással 
foglalkoztak) és földeken kismértékben gabonanövények termesztése folyt.  
 

3. kép: Mezőgazdasági területek 

      
Forrás: Saját fénykép 

 
Később a 19. század második felében a mocsarak lecsapolása után megnövekedett a művelhető 
területek nagysága is. A gazdák önállóan gazdálkodtak, és a kitelepüléskor tanyákat, majd 
majorságokat hoztak létre. A II. Világháborút követő földosztások, majd a téeszesítés után a kollektív 



95. oldal / összesen: 233 

tagsága művelte tovább az jászszentandrási földeket. A megalakult Haladás MgTsz, a környék 
mezőgazdasági nagyüzeme.  Fő ágazatai a szántóföldi gabonatermesztés mellett a kertészeti növények 
termesztése (paradicsom, paprika, dinnye, szőlő), a sertéstartás, marhatartás.  
A rendszerváltást követően a község határának birtokviszonyaira jellemző, hogy korábbi nagyüzemi 
gazdálkodó szervezetek helyébe a nagyobb egyéni gazdaságok, családi vállalkozások, őstermelők 
léptek. A termesztett növények a szántókon gabonafélék: őszi búza, az őszi és tavaszi árpa, a kukorica, 
repce, napraforgó, lucerna és háztáji méretekben a dohánytermesztés. Jelenleg a községben 10 
mezőgazdasági vállalkozás működik és 51fő igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő 
dolgozik a termőföldeken. Szántóföldi termelés mellett jelentős a tanyák körül, azok közelében a 
gyümölcs-, szőlő-, és zöldségtermesztés, valamint a megtalálható a településen a 
dísznövénytermesztés, faiskolai árutermesztés is. 
A település jelentős része a magasabb-rendű területrendezési tervek (OTrT) szerint mezőgazdasági 
térség és a kiváló szántóterület övezetébe sorolt. (Jászszentandrás külterületi határának déli fele)  
 

19. térkép: Kiváló szántók területe és a széleróziónak kitett területek Jászszentandrás határában.(MTrT) 

    
Forrás: MTrT 

 

Jászszentandrás Község ingatlan - nyilvántartási területi kimutatása a Jászberényi Járási Hivatal, 
Földhivatali Osztály 2019. május 07. -i adatszolgáltatása (törzskönyv) alapján. 
 

17. táblázat: Művelési ágak 

Művelési ágak Fekvések területe ha/m2 Összesen 

 Belterület Külterület Zártkert  

Szántó    2792.0508 

Rét    49.4687 

Szőlő    24.9415 

Kert    3.8762 

Gyümölcsös    113.9270 

Legelő    81.4946 

Nádas    0.0592 

Erdő    854.4984 

Kivett    506.7919 

Halastó    0 

Fásított terület    5.6952 

Összesen    4432.8035 
Forrás: Jászberényi Járási Hivatal, Földhivatali Osztály 

 
A település igazgatási területének tájhasználata százalékos arányban: 
 szántó területek 66 % 
 erdőterületek 17 % 
 szőlő 2% 
 gyümölcsös 2% 
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 rét,legelő 2% 
 nádas közel 1 % 
 kivett terület közel 11% 
 
Egyedi növénytermesztés a szarvasgomba „termelés” 
A humuszos, homokos talajon, az erdőkben tenyészik a jellegzetes kárpát-medencei alföldi 
szarvasgomba.  Jászszentandrás Jászivánnyal együtt a szarvasgomba falui. A község külterületén 
található az Első Magyar Triflász Emléktár (Szarvasgombászati Múzeum) a Járási Iskolaút 57. szám alatt. 
 
4. kép: Szarvasgomba múzeum, óriás szarvasgomba, fóliás és szabadföldi zöldségtermesztés, háttérben a nyárfákból álló 

ültetvényerdő a Felsőtanyai részen 

   
Forrás: Saját fénykép 

 
Kertgazdaság- gyümölcstermesztés 
Hajdan Jászszentandrás híres volt dohánytermesztéséről és szőlőműveléséről. Jelenleg község 
külterületén a tanya-sorok közelében jelentős területeken foglakoznak gyümölcstermesztéssel. 
Elsősorban csonthéjas (őszibarack, cseresznye, meggy, szilva) és szőlőültetvényekkel találkozhatunk 
(Felsőtanyai rész, Járási-tanya rész). A tanyák körül, és a belterületi nagyterületű telkeken egyaránt 
termesztenek fóliasátrakban és szabadföldön is zöldségféléket (paprika, paradicsom, dinnye, stb.). 
Országos gyümölcs termőhely kataszter és az Országos borvidéki kataszter (Kunsági borvidék) által is 
érintett település Jászszentandrás.  
 

5. kép: Felsőtanyai részen gyümölcsös, mellette szántó és egy másik tanyám szőlőültetvény. 

  
Forrás: Saját fénykép 

 
Tanyaközpontok, állattartás 
Jászszentandrás hagyományaiban legeltető-állattartó település. A középkortól a külterjes állattartás 
volt a jellemző. A történelmi múltban jelentős sertés-állománnyal bírt, szarvasmarha tartásáról (bika 
tenyésztéséről), valamint a lótenyésztéséről volt nevezetes. Kismértékben tartottak a tanyákon juhot, 
és baromfit is.  
A 19. század végétől a legelő és a rét területek fogyatkozásával a legeltető állattartás visszaszorult, és 
az istállózó, tanyákon történő állattartás került előtérbe.  A múlt század második felében a község 
külterületén majorokban nagyüzemi állattartás folyt, két jelentős majorban sertést és szarvasmarhát 
tartottak. A közelmúlt gazdasági környezetváltozásának következtében magánkézben lévő nagyüzemi 
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állattartás részben visszaszorult (sertéstelep megszünt) Napjainkban a marhatelep kivételével 
legeltetéses állattartás, a családi gazdálkodásban tartott szarvasmarha, sertés- és baromfi a jelentős.  
 
 
Jászszentandrás mezőgazdasághoz, erdészethez, kertészethez köthető vállalkozásai az alábbiak: 
 Fruit Masters Kft. (gyümölcs-és zöldség termesztés) 
 Agrowerk szövetkezet (Felsőtanyai út 0116/97, négyes tanya-mezőgazdasági termelő és 

feldolgozó vállakozás) 
 Gabona és Lakto Farm Kft. (Haladás u.1/2, Kossuth út– állattartás-marhatelep, mezőgazdasági 

termelés) 
 Jászgazda Kft. (Mártírok útja 5.-mezőgazdasági termelés, feldolgozás, kereskedelem) 
 Lambardova pincészet (szőlészet-borászat) 
 Kulics faiskola (Petőfi u. 20.-kertészet, szaporítóanyag) 
 Jászszentandrási Erdőbirtokosok szövetkezete (József A. u. 6.-erdészeti tevékenység, 

erdőgazdálkodás) 
 

6. kép: Állattartó telep és mezőgazdasági vállalkozás telephelye 

        
Forrás: Saját fénykép 

 
Erdőgazdálkodás 
Jászszentandrás igazgatási területe az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásba 
(Crisicum) tartozó kistáj. Potenciális erdőtársulásai közül a tatárjuharos lösztölgyes (Acerei tatarici-
Quercetum pubescentiroboris hungaricum), valamint a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum 
hungaricum) és a mélyebb, nedvesebb termőhelyeken a fűz-nyár-éger ligetek ( Salicetum albae fragilis, 
Saliceto-Populetum) a meghatározóak.  
Jelentős felületű, összefüggő gazdasági célú erdőgazdálkodású területek a település megyehatárain: 
az északi és nyugati részeken, valamint a kisebb-nagyobb erdőrészletek „elszórtan” a délnyugati 
külterületi részeken találhatók. Ezek elsősorban fiatal, telepített vágásos nevelésű erdőket jelentenek. 
 

20. térkép: Erdőtérkép 
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Az Erdőtérkép adatai alapján kékkel jelölt erdőrészletek gazdasági célú, a zölddel jelölt területek 
védelmi célú, valamint a lilával kiemelt területek jóléti célú erdőterületek Jászszentandrás 
külterületének északi felén 
Erdőtelepítésre alkalmas (világoszöld) és kiváló termőhelyű erdőterület(sötétzöld) Jászszentandrás 
igazgatási területén.(MTrT) 
Az Szolnok-Jászsági Körzethez tartozó erdészetileg megművelt területeken kemény lombos erdők: 
tölgyesek, nemes nyarasok és akácosok találhatók.  
 

21. térkép: Erdőtelepítésre alkalmas és kiváló termőhelyű erdőterület 

 
Forrás: MTrT 

 
Védelmi célú erdők, erdősávok területei találhatók a település belterületének közelében, 
mezőgazdasági majorok körül.  Jóléti célú erdők a külterület Felsőtanyai részén találhatók. 
Jászszentandrás külterületének útjait, csatornapartjait kísérő, meg-megszakadó fasorok többnyire 
szürke nyár, fehér fűz, ezüstfa, fehér akácfákból állnak. (a településről kivezető utak mente, csatorna-
partok, mezőgazdasági utak mente). Az erdőket alkotó fajok megoszlását tekintve az uralkodó faj a 
nemes nyárfa, tölgyfa, emellett nagy mennyiségben van jelen a térségben akácos is. Az egyéb fajok 
aránya kicsiny, melyben kőrist, juhart és fűzféléket találunk. 
 

7. kép: Jellegzetes telepített erdőrészlet és csatorna-parti ezüstfás, fűzfás növényzet. 

  
Forrás: Saját fénykép 

 
Jászszentandrás közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 820,06 ha erdővel borított 
és 22,29 ha erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet (tisztás, rakodó, 
vízállás) tart nyilván.  
A          Megyei Kormányhivatal           Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályának 
adatszolgáltatása alapján (      .) az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása 
Jászszentandrás területén:  
 Védelmi célú erdőterület                ha,  
 Gazdasági célú erdőterület             ha  
 Közjóléti célú erdőterület              ha 
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Az erdők túlnyomóan magántulajdonúak. 
A magasabb rendű területrendezési tervek kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket, 
erdőtelepítésre alkalmas területeket jelölnek Jászszentandrás külterületén, ezeket a TJ-1 tervlapon 
ábrázoltuk. 
 

Vízgazdálkodás alá eső területek 
A községnek nincs természetes vízfolyása, természetes vízfelülete, tava. Mesterséges 
csatornarendszerek hálózzák be a külterületet. (Csétés főcsatorna, Jászkíséri csatorna) Jászszentandrás 
határa a Jászsági öntözőcsatorna hálózat része. Belvízelvezetésről a Hanyi-tiszasülyi öblözethez tartozó 
csatornák gondoskodnak.  
A múlt század hatvanas éveiben a földgáz –kutatásoknak köszönhetően termálvizet találtak és erre a 
kútra alapozva termálfürdőt létesítettek (Andrásfürdő). 
 

Gazdasági tájhasználat 
A településen a történelmi és a mai időkben is a gazdasági tevékenység elsősorban a mezőgazdasági 
tevékenységhez (szántóföldi termeléshez, kertészethez, állattartáshoz) és a megtermelt javak 
feldolgozásához, tárolásához és az kötődik (hajdan: malomipar, olajsajtoló kisüzem, jelenleg pl: 
vágóhíd, sütöde). Az erdészeti tevékenységhez a fafeldolgozás, és a különleges „termesztésű” 
szarvasgomba feldolgozás mindkettőhöz kötődik. Kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások közül a 
vegyesbolt, vendéglátóhely, vendégház, posta sorolható.  
A rendszerváltozás óta megnőtt a gazdasági területen dolgozók száma. Jelenleg 35 kereskedelmi, 22 
vendéglátó-ipari, 68 szolgáltatást végző, 8 ipari tevékenységet folytató vállalkozó és vállalkozás 
található a községben. Napjainkban a lakosság egy része ingázóként a környék nagyobb településein 
lévő üzemekben (Jászberény, Jászfényszaru, Visonta stb.), dolgozik. 
 

8. kép: Hűtőház és dohányszárító. 

      
Forrás: Saját fénykép 

 

Jelenleg gazdasági és szolgáltató tevékenységet az alábbi vállalkozások folytatnak Jászszentandráson:  
 Andrástermál kft. (termálfürdő és vízszolgáltatás) 
 Trans-Ker-Szolg. Kft. (Rózsa u. 17/3-áruszállítás) 
 Prince Oliver Bt. (ruházati termeltetés, kereskedelem) 
 Éles Andor (Haladás u. 1.) 
 Fort-kom Kft. (bútoripari vállalkozás) 
 Kókainé Balla Katalin (szállásadás) 
 Önért-Közért (élelmiszerkereskedelem) 
 3 Kiss pékség (élelmiszeripar, sütöde) 
 Jászinvest Zrt. (befektetés és vagyonkezelés) 
 Jászfa-Ker 2003 Bt. (Építőanyag kereskedelem, mezőgazdasági szolgáltatás, gépkereskedelem) 
 Doma-Fruct Bt. (Petőfi u. 1129/25-zöldség, gyümölcs feldolgozás, hűtőház) 
 Erdőbirtokosok Szövetkezete tulajdonában lévő külfejtésű, homokbánya üzemel 018/116 hrsz. 

területen. 
 Bostaurus Trade kft- (vágóhíd- marhavágás, húsfeldolgozás 
 Jászbeton Kft ( építési betontermék gyártása ) 
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Közlekedési tájhasználat 
A község település-földrajzi helyzete kedvezőtlen un. zsákfalu. Az országos közúthálózat részeként az 
31. számú országos főközlekedési útról a 32133. jelű bekötőúton, valamint Jászapáti felől a 3228. 
számú mellékúton érhető el a község.  
A településről Hevesre és Jászapátiba az országos közösségi közlekedéshez kapcsolódva a KMKK 
(Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) autóbuszai biztosítják az itt lakók számára az 
eljutást. Vasútvonal nincs a község igazgatási területén, a legközelebbi vasútállomás 10 km-re 
Jászapátiban, illetve 11 km-re található Hevesen van. 
 
Rekreációs tájhasználat-turizmus 
A község földrajzi elhelyezkedése, a táji környezete és termálvize meghatározza a Jászszentandrás 
rekreációs tájhasználatát is.  
Jászszentandrás Termálfürdő és Kemping május elejétől, egészen október végig várja a látogatókat. A 
fürdő nyugodt, csendes, falusi környezetben helyezkedik el ugyanakkor korszerű és széleskörű 
szolgáltatásokat biztosít vendégeknek. 
A gyógy-túrizmushoz, fürdő-túrizmushoz kapcsolódó dekoratív parkosítás a strandfürdő és táborhely 
területén, a község felelevenített hagyományokon alapuló rendezvényei (Jász találkozó, jászkapitány 
választás, szarvasgomba fesztivál, gasztronómiai fesztiválok, motoros találkozó, szlovák, lengyel és 
cseh testvértelepülések látogatásai, közös rendezvényeik). A bővülő kínálatú szálláslehetőségek: 
vendégházak, különböző infrastrukturális helyzetű és minőségű táborozó helyek (kempingek) is 
hozzájárultak Jászszentandrás közelmúltbeli fejlődéséhez. 
A falusi túrizmus fellendülését is szolgálja a szomszédos településekkel együtt létesített a községen 
áthaladó két tematikus túraútvonal is: Mezőgazdasági mesterségek útja és a Vallási örökség útja. 
A Tájház a hagyományos életforma eszközeinek bemutatására és időszakos kiállításoknak ad helyet. A 
természetközeli területek élővilágát megfigyelő, értékelő természetjáró turisták, vadászok 
érdeklődését (vadász-túrizmus) is tudja felkelteni a település. Jászszentandrás igazgatási területén a 
Jászapáti Vadásztársaság vadgazdálkodással foglalkozik. 
 

9. kép: A település és a fürdőterülettel szomszédos magánkézben lévő Napsugár kemping táborhely 

     
Forrás: Saját fénykép 

 
10. kép: Felsőtanyai részen lévő magántulajdonú Romantik-park kemping 

 
Forrás: Saját fénykép 
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 
Az alföldi táj képét változatossá tevő, az élővilág számára menedéket nyújtó szegélyek a külterületet 
meghatározó nagyterületű természetközeli legelők, rétek, csatornapartok mentén lévő növényzettel 
fedett területek, erdők, valamint a mezőgazdasági művelésű területek telek- (mezsgye) határain és 
külterületi utak mentén alakultak ki. Tájképi szempontból értékesek a szántóművelés síkjából 
kiemelkedő kunhalmok, tanyák, a hozzájuk tartozó tanyafásítások, hagyományos gazdasági épületek, 
tájfásítások, mezővédő erdősávok, dűlőutak menti fasorok, vízállásos területek, egykori anyagnyerő-
helyek maradványai. 
Magyarországon a megmaradt gyepterületek akár a szántóföldi kultúrákhoz, akár az összterülethez 
viszonyítjuk alacsony arányúak, ezért természetvédelmi, tájvédelmi szempontból igen értékesek.  
Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a település igazgatási 
területe a tájképvédelmi terület övezetébe sorolt.  
 
Tájképvédelemmel érintett területek  
A jelenleg érvényben lévő Településrendezési terv előírása szerint tájképvédelemmel érintett területek 
Jászszentandrás igazgatási területén 082/14-82 helyrajzi számú területek. 
 

22. térkép: Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület és Tájképvédelemmel érintett területek (MTrT) 

  
Forrás: MTrT 

 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület a jelenlegi homokbánya rombolt területe, valamint a 
Tájképvédelemmel érintett területek a Jászivánnyal szomszédos határrészeken.(MTrT)  
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Jászszentandrás tájképileg is meghatározó építészeti értékei: 
 
 Római Katolikus Templom (11 hrsz.) 
Jászszentandrás XVIII. század közepén emelt kápolnája 1901-re életveszélyessé vált, így az épület 
helyén Czigler Győző tervei szerint Wagner Márton kivitelezésében 1903-ban felépült neogótikus 
stílusban a jelenleg is látható templom. A település értékes látnivalója az 1933-ban elkészült templomi 
freskók, melyeket Aba-Novák Vilmos és Chiovini Ferenc festett. A műemlék templomot a Szent Kereszt 
Felmagasztalására szentelték fel. 
 

11. kép: Római katolikus templom és részletei 

   
 
Templombelső a freskókkal, a katolikus templom esti megvilágításban és freskó alkotójára emlékeztető 
plakett a templom falában. 
 
 Tájház (Szent József elemi népiskola, Szent István park, 450 hrsz.)  
A 18/2017 (X.30.) Településképi rendeletben megfogalmazottak szerint helyi épített értékvédelem 
alatt álló épület helytörténeti gyűjteménynek (jászsági használati eszközök) és időszaki kiállításoknak 
ad otthont. Korábban felújították (a deszkaoromzatot kicserélték az eredetivel megegyezően) és 2007-
ben a Jász Világtalálkozó alkalmával avatták fel. 18/2017 (X.30.) Településképi rendeletben 1 helyen 
szerepel a helyi épített értékek között. 
 

12. kép: Tájház (a volt iskolaépület) és a Szent István park kopjafa emlékműve. 

   
Forrás: Saját fénykép 

 
Jászszentandrás emlékhelyei, emlékművei a község központban a településen áthaladó utak (Rákóczi 
út, Mártírok útja) kereszteződésénél lévő közpark részekben találhatók. 
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 I. Világháborús szobor-emlékmű 
A Mártírok útja kereszteződésében álló szobrot Kisfaludy Strobl Zsigmond készítette 1925-ben. 
18/2017 (X.30.) Településképi rendeletben 3 törzsszámú helyi érték. 
 

13. kép: I. Világháború elesettjeire emlékeztető emlékmű és az I. Világháborús szobor-emlékmű és a Trianon emlékmű 

   
Forrás: Saját fénykép 

 
 II. Világháború emlékmű 
A II.Világháború elesettjeire emlékeztető emlékművet Csíkszentmihályi Róbert készítette 1992-ben. 
Településképi rendeletben 4 a törzsszáma. 
 
 Szent Vendel szobor (Rákóczi út 52 számú ingatlan kertjében)  
A 18/2017 (X.30.) Településképi rendeletben helyi értékvédelem alatt áll (2 törzsszámmal). 
 
Egyedi táji értéket képviselnek 
 a község belterületén és a település határában a található kőkeresztek, és a 
 településközpont zöldfelületére elhelyezett Szent András apostol szobra, mely Kő Pál alkotása. 
 Trianon emlékmű melyet Tajti Gáspár és Dávid Áron állítattak 2008-ban a Szent István parkban. 
 
14. kép: A templomkertben lévő kőfeszület, a 31-es közút jászszentandrási út elágazásánál található kőkereszt, és az IPA 

park kőtömbje és szoboralakja 

   
Forrás: Saját fénykép 
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1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 
 
A település igazgatási területe a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, annak 
felügyelete alá tartozik.  
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek a Natura 2000 területek .  
Az európai közösségi jelentőségű, természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 
Korm. rendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó, kihirdetett, (45/2006 
XII. 8. KvVM Rendelet által megerősített védelmet), kiemelt jelentőségű közösségi élőhely típusok (az 
ott élő állatok és növények élőhelyének megóvására, a biológiai sokféleség fenntartására) a 
biodiverzitás megőrzéséhez szükséges szabályoknak megfelelő területek.  
A Hortobágyi Nemzeti Park adatai alapján Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területek a (Natura 2000 területek) Különleges madárvédelmi területek és Kiemelt 
jelentőségű különleges természet-megőrzési területek nem lettek kijelölve Jászszentandrás igazgatási 
területén.  
 

23. térkép: Natura2000 területeket és az országos ökológiai hálózat elemei 

     
 
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Natura2000 területeket, valamint 
az országos ökológiai hálózat elemeit láttató TeIR-térkép Jászszentandrás igazgatási terültén. 
 
Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület sincs nyilvántartva a település 
igazgatási területén, valamint a 2/2002 (Jan.20.) KÖM-FVM együttes rendelet szerint érzékeny 
természeti terület sem található Jászszentandrás külterületén. 
 
Ide vonatkozó jogszabály még a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- 
és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, és az 1996. évi LIII. 
Törvény a természet védelméről. 
 
Ex-lege (a Természetvédelmi Törvény erejénél fogva) védett területek 
Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község igazgatási 
területe a védett természeti terület övezetébe sorolt.  
Természeti területek: 0102/32‐0102/32; 104/10; 108/58‐108/174 helyrajzi számú területek. 
 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján Jászszentandrás igazgatási területén 
ex-lege védett láp és szikes-tó nem található, valamint a település határa nem része a Jászság Magas 
Természeti Értékű területnek sem. 
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Kunhalmok 
A kunhalom gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), tellek (lakódombok), őrhalmok és 
határhalmok a Természetvédelmi Törvény (23.§) hatályba lépése -1997. január elseje óta védettek, a 
kunhalom fogalom meghatározása csak a törvény 2003-ban történt módosításával : „a kunhalom olyan 
kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős domború 
földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak”. A kunhalmok tájképi- és 
élővilág védelmi értékkel rendelkeznek. A terület természetes állapotára jellemző növénytársulások 
(pl.: löszpusztagyep), vagy azok különböző mértékben degradált maradványai, valamint az ezekhez 
kötődő állatvilág maradhattak fenn a területükön. A kunhalmok természetesen kultúrtörténeti, 
régészeti, néprajzi stb. jelentőséggel is rendelkeznek, amelyek feltárásával, megőrzésével a kulturális 
örökségvédelem szakterülete foglalkozik (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat). 
Jászszentandrás igazgatási területén található, a HNP Igazgatóság által nyilvántartott kunhalmok: 
 Katona-halom (0116/49 Hrsz.) Felsőtanyai részen növényzettel fedett, jellegzetes alakú halom.  
 Vesszős-halom (095/102 Hrsz.) Az Alsótanyai részen, szántóterületen lévő kunhalom. 
Dr. Tóth Albert munkássága Szolnok Megye Kunhalmai című munkájában (Szolnok megyei Levéltár 
évkönyve 1990) hat kunhalmot említ: Katona-halom, Kossa- vagy Kósa-halom, Kisvesszős halom, 
Sóshalom, Sózó-halom, Dokhalom. 
Más leírásokban, régészeti lelőhelyek ismertetésénél Nemoda-domb és Pincepart is szerepel. 
 

24. térkép: A HNP által nyilvántartott kunhalmok elhehyezkedése, valamint a Jászság Magas Természeti Értékű Terület 
kiterjedési területét jelölő térképrészletek. 

   
 
Helyi jelentőségű védett természeti érték, terület 
 120 éves zöld juharfa (Acer negundo) védett természeti érték a település belterületén lévő 

Milleneumi emlékparkban. A község Településképi rendeletében 18/2017 (X.30.) 
megfogalmazottak szerint a fát Banka János ültette 1890-ben az egykori csárdája kertjébe. 

 
15. kép: A zöldjuhar fa a Milleneum-park közepén és a korát hirdetőismertető tábla 
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1.12.3.3. Ökológiai hálózat 
 
Az ökológiai folyosók folytonossága biztosításának jelentősége, a település határában mozaikosan 
elhelyezkedő természeti területeket, élőhelyeket (nedves réteket, szikeseket, füves legelőket, 
árokpartokat, erdőket, erdőfoltokat) fasorokkal, mezővédő erdősávokkal összekötve, ezek a 
természetközeli, és védett területek helyi ökológiai hálózatot alkotnak.   
Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község igazgatási 
területén az Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként kis kiterjedésű ökológiai (zöld) folyosó található. A 
HNP igazgatóság adatai alapján megszakított poligon alakban, ökológiai folyosóként minősített a 
Jászapátival határos területen lévő erdőfoltot, rétet, szántót is magába foglaló terület. Helyrajzi szám 
szerint: 099/82‐99. 
 

25. térkép: Ökofolyosó területe (MTrT) 

 
Forrás: MTrT 

 

Jászszentandrás igazgatási területét érintő narancssárga színnel jelölt ökofolyosó területe (MTrT) 
 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 

 Védett természeti érték megőrzése és az egyéb tájhasználat: 
 A kunhalmokat veszélyeztető, emberi tevékenységből adódó káros hatások közül az alábbiak 

emelhetők ki. 
 Intenzív mezőgazdasági művelésből adódó káros hatások: a kunhalmokat (a halom-test épségét 

és magasságát) a legtöbb esetben és legnagyobb mértékben a szántásból és egyéb 
mezőgazdasági talajmunkákból adódó erózió pusztítja.  

 Anyagnyerő helyként való használat: sok esetben a kunhalom (és a természetvédelmi 
szempontból értékes élőhely) roncsolását a halom-test anyagának elhordása okozza.  

 Illegális leletkeresés, ásatás: e tevékenységgel a kunhalmok kultúrtörténeti, régészeti értékei 
károsodnak, semmisülnek meg, halom-testen előforduló értékes élőhelyeket, valamint a 
kunhalom tájképi értékét is károsítják az elkövetők. 

 Termálvíz hasznosítása, valamint az elhasznált meleg víz elhelyezése (hűtőtavak), felhasználása. 
újrahasznosítása.  

 Mezőgazdasági művelésből, állattartásból adódó környezeti terhelés. 
 Mezőgazdasági hasznosítás, belvízelvezetés és a gyepek fenntarthatósága, védelme. 
 Mezőgazdasági tájhasználat során a gazdasági szempontok (szántóföldek hozamának növelése) 

érdekében történő talajerő-utánpótlás, valamint a kemikális környezetterhelés csökkentése. 
 Kertségek (szőlők, gyümölcsösök) táji jellegzetesség megtartása (célszerű és hasznos 

fenntartása, újrahasznosítása, újratelepítése),  
 Több, honos fafajú természetközeli erdők helyett egy fafajú ültetvényerdők telepítése. 
 Erdőtelepítésnél, tájfásításnál nem őshonos fa vagy tájhonos fajú fák telepítése. 
 Illegális hulladéklerakás   
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1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
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1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 
Jászszentandrás laza beépítésű, tanyás település. A belterület és a külterület határát az utcán haladó 
nem is érzékeli, mert a kelet-nyugat irányú párhuzamos belterületi utak burkolattal és az utca 
elnevezésével folytatódnak a külterületi határban is. (Kossuth utca, Rózsa utca, Csordajárás utca, 
Mártírok útja, Rákóczi utca, Petőfi utca, stb.) A településmag az idevezető közutak (3228, 32133 számú 
utak belterületi elnevezéssel: Kossuth utca, Rákóczi utca, Mártírok útja) kereszteződésénél kialakult 
templom és a községháza-művelődési ház, Tájház körüli terület a strandfürdőig. Igazgatási központja a 
község egyik zöldfelületi központja is.  A település biológiailag aktív felületeinek nagysága a belterület 
méretéhez képest jelentős. (növényzettel borított mezőgazdasági-kertészeti hasznosítású ingatlanok, 
utakat kísérő zöldterületek, széles utcák, nagy területű zöldfelületi intézmények ligetes-fás területei: 
strandfürdő, táborhelyek-kempingek, sportterület, iskolakert, belterületi vízmű területek). A 
lakosságot szolgáló, minőségi, kondicionáló zöldfelületek aránya a beépített területekhez és a lakosság 
létszámához mérten megfelelő. Az utóbbi években a település-központok rehabilitálásra, 
revitalizálására kiírt európai uniós pályázatok hatására megújultak a települési zöldfelületi elemek. 
(Szent István park, Milleneumi park, utcahossznyi fasorok kerültek ültetésre) 
 
 

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

Egy település zöldfelületi rendszerét területi és hálózati elemek alkotják. Területi elemek a 
közhasználatú zöldfelületek és a jelentős zöldfelületi intézmények, a jelentős zöldfelülettel rendelkező 
intézmények kertjei megjelenésükben, területi nagyságukban, és a település életében betöltött 
szerepükben igen eltérőek. A zöldfelületi rendszer hálózati elemei a község utcáit kísérő növényzet. 
(fasorok, virágágyak, sövények, stb.).  
A település zöldfelületi rendszerének hármas funkciója van: ökológiai-, használati érték, és vizuális-
esztétikai jelentősége van.  
 A zöldfelület ökológiai szempontból előnyösen módosítja a helyi klíma alakulását. Előnyösen 

befolyásolja a település hő- és vízháztartási viszonyait, valamint a levegő-szennyezettséget és a 
zajhatások mértékét is csökkenti. Kedvező környezetminőségét biztosítanak a településen 
élőknek.  

 A zöldfelületek vizuális, esztétikai hatása: a dekoratív növényzettel borított közparkok, 
közkertek, a fásított utcák hozzájárulnak a kedvező településkép kialakításához. (pl.: elfedik az 
előnytelen megjelenésű területrészeket, ipari-, gazdasági használatú, vagy a rombolt 
területeket). Az utcafásítások „zöld folyósói” a település zöldfelületei elemeit fűzik egybe, 
valamint a település területrészeit a szomszédos külterület biológiailag aktív felületeivel 
kapcsolják össze.  

 Használati érték szempontból a zöldfelületek értékét kertberendezési tárgyak, (utcabútorok, 
közvilágítás, ivó-kutak, kerti burkolatok, stb.) mennyisége, minősége, elrendezése, valamint a 
zöldfelületen folytatható rekreációs tevékenységek sokfélesége (pihenés, sportolás, játék-
szórakozás, stb.) határozzák meg.  

 

Jászszentandrás zöldfelületi elemeinek jelentős része a településközpontban (Kossuth utca-Rákóczi 
utca találkozása), a községen áthaladó 32133. számú út (Mártírok útja) mentén találhatók. Az 
Jászszentandrás-Jászivány Összevont Községi Önkormányzati Hivatal által nyújtott adatszolgáltatás 
alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, a településen nyilvántartott zöldterületek: 
 András Apostol tér (45 hrsz.)  
 Milleneum park (251/1 hrsz.)    
 Közpark (I. Világháborús emlékmű környezete, 451/2 hrsz.)  
 Közpark (II. Világháborús emlékmű környezete, 3/1 hrsz.)  
 Szent István park (450 hrsz.)  
 Piac-tér (451/4 hrsz.)  
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A kondicionáló hatású közhasználatú zöldfelületek: az intenzíven fenntartott közparkok, közkertek 
területe (a településközpont fent felsorolt parkjai,). A korlátozottan közhasználatú települési szintű 
zöldfelületi elem a strandfürdő és táborhely (kemping) zöldfelülete sportterület, piac zöldfelülete. 
Korlátozottan közhasználatú zöldfelületi elemek az intézmények zöldfelületei (iskola kertek, óvoda 
kertje templom és parókia környezete, temetőkert, szálláshelyek zöldfelületei). A nem közhasználatú 
zöldfelületi elemek közé sorolható a vízmű egységeihez tartozó zöldterületek és a nagy telekméretű 
ingatlanok kertjei. A belterületi utakat kísérő széles zöldsávok a zöldfelületi rendszer különleges 
elemeit jelentik. Ezek a növényzettel fedett területek nagy biológiai aktivitású területek, időszakosan 
kedvezően befolyásolják a község klímáját és a növényzet minősége szerint a településkép javításához 
is hozzájárulnak, de a település lakossága által nem használhatóak. 
A zöldfelületi elemeket jelentőségük (közhasználatuk, elhelyezkedésük), kialakításuk és növényzetük 
minősége, valamint a terület fenntartás gyakorisága, a zöldterület nagysága alapján rangsorolva az 
alábbiak: 
 
Közhasználatú,település szintű közparkok, közkertek  
 

 Közpark (3/1 hrsz.)   
A település kertépítészetileg is értékes, II. Világháborús emlékművet is magába foglaló a közpark 
igényesen kialakított zöldfelületi elem.  
Jászszentandrás igazgatási központjához közel, a településen áthaladó közutak kereszteződése mellett, 
a létesítés korának megfelelően, kertészetileg kialakított, gondozott felületű terebélyes fákban gazdag, 
különböző zöldfelületi részelemek egymásmellettiségéből összetevődő többcélú központi zöldfelület. 
Az emlékmű környezetében színes virágágyak, elfekvő örökzöldek, cserjék találhatók. A park Aba 
Novák úti részén koros vadgesztenye és cukorjuhar fák alatt 2012-ben újjáépített, korszerű 
játszószerekkel berendezett, az Európai Uniós előírásoknak megfelelő minőségben kivitelezett és 
fenntartott játszótér van. Játszóvár, homokozó, favonat, libikóka, pihenőpad is helyet kapott, valamint 
egy kisgyerekhez méretezett kreszpark. A határoló út mentén cserjesövény keretezi a zöldfelületet. 
   

16. kép: A község központi zöldfelülete, játszótere 

 
Forrás: Saját fénykép 

 
 András Apostol tér (45 hrsz.) 
Az említett közparkhoz szervesen kapcsolódik az Kossuth út másik oldalán lévő háromszög alakú park. 
A dombon, kiemelt helyen a község névadója, András Apostol szobra áll. a dombocska talajtakaró 
cserjékkel, örökzöldekkel és virágos növényekkel hangsúlyozott. Körülötte a gyepes területen a 
határoló közlekedési utak mellett fákkal vegyes növénycsoportok (örökzöldek, virágos cserjék) és a 
téren, több helyen egynyári virágokkal beültetett virágládák, növénytartók kaptak helyet. 
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17. kép: Az András Apostol tér és a ki dombon elhelyezett apostol szobor, valamint az I. Világháborús emlékmű 
környezete 

 
Forrás: Saját fénykép 

 
 Közpark (451/2 hrsz.) 
A I. Világháborús emlékmű környezete egyszerűen, de dekoratívan kialakított teresedés a Rákóczi út-
Mártírok útja kereszteződésénél. A Kisfaludy Stróbl Zsigmond által készített szobrot hangsúlyozzák a 
körülötte ültetett virágágyak, és a mögötte lévő cserjék és fák is. 
 
 Szent István park (450 hrsz.) 
A község egyik legdekoratívabb közparkja a Mártírok útjáról nyílik. A szomszédos ingatlanoktól 
(parkolóhelytől) magas oszlopos tuja-sor határolja el a település helyi építészeti értékvédelem alatt 
álló Tájháza körül-mellett létesített közparkot. Több, egymástól növényekkel (virágzó fákkal, 
cserjefoltokkal, örökzöldekkel) elválasztott emlékhely és pihenőhely szolgálja az ide érkezőket. A 
különbözőrendeltetésű igényesen kialakított teresedéseket burkolt gyalogút és a színes, kör-alakú 
virágágyak növénycsoportok és a gyepfelület kötik össze.  
 

   
18. kép: Szent István park a Szent Istvánt ábrázoló mellszoborral és a háttérben a kopjafa emlékművel 

      
Forrás: Saját fénykép 

 
19. kép: Tájház belső kertje, az országzászlót, Trianon emlékművet körbevevő növényzet a közparkban 

        
Forrás: Saját fénykép 
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 Milleneum park (251/1 hrsz.) 
A településközponthoz kapcsolódó zöldfelület nehezen belátható a közlekedési útról a zöldterület 
határán ültetett magas tujasortól. A pihenőparkot uralja a középen található idős, helyi természeti 
értéket jelentő hatalmas zöldjuhar fa. A tágas, gyepes felület határán, körül pihenőpadok és árnyat 
adó magas fák láthatók (kőrisfa, szilfák, nyírfák, kocsányos tölgy, eperfák, vadgesztenye, stb.), valamint 
rózsalonc, jezsámen, madárbirs, tamariska cserjék. Az utcai részen, a fedett buszmegállónál a járda 
mellett egynyári virágládák, virágedények, padok találhatók. 
 

20. kép: Milleneum-park 

   
Forrás: Saját fénykép 

 
Korlátozottan közhasználatú, település szintű zöldfelületek 
 
 Andrásfürdő és a táborhely (kemping) zöldfelülete (350, 266/3 hrsz.).  
A Mártírok útja felől koros vadgesztenye fasor, a strand területén belül platánfa fasor borul az épületek 
a széles, betonelem gyalogút és az utcai parkolóhelyek fölé. A különböző rendeltetésű, eltérő 
használatú területeket (úszómedence, gyerekmedence, csúszdás medence, kempingterület, 
játszóhely, pihenőkert, öltöző- és büfésor), karbantartott, nyírt sövénnyel, gazdag fafaj használatú 
fasorokkal választják el egymástól (platán, törökmogyoró, gömbkőris, ezüsthárs, nyírfa korai juhar, 
stb.). A zöldfelületen nagyobb, összefüggő gyepes-füves terület szolgálja a napozást, pihenést is. 
Változatosan, igényesen kialakított virágos felületek tarkítják (rózsaágyások, évelőkertek, egynyári 
kiültetések) a rendszeresen karbantartott, parkszerűen kialakított zöldfelületet. 
 

   
21. kép: Játszóhely és a csúszdás medence mögött, a kemping bejáratánál lévő évelőkert 

         
Forrás: Saját fénykép 
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22. kép: Díszmedence, mögötte kiszolgáló épület, a gyógymedence mellet lévő évelőkert 

          
Forrás: Saját fénykép 

 
23. kép: Gyermekmedence és az úszómedence körül kialakított kertrészletek 

                   
Forrás: Saját fénykép 

 
24. kép: A kempingben lakókocsik számára is használható, sövénnyel elhatárolt táborozó-helyek, és a park egy részlete 

                
Forrás: Saját fénykép 

 
Korlátozott közhasználatú, de jelentős zöldfelülettel bíró intézményi zöldfelületek  
 
 Katolikus Templom és Parókia kertje (94 hrsz.)  
A település központjában található a község temploma, parókiája és a körülöttük lévő zöldfelület. A 
Katolikus templom kertjét termetesebb lombos fák (vadgesztenye, juharfák, új ültetésű szilfák), 
lucfenyők, ezüstfenyők ligete és rendezett, fenntartott gyepfelület alkotja. A település főutcájától 
örökzöldsövény és virágos cserjék határolják el. Személyes elmélyülésre alkalmat adó padok is 
találhatók itt. 
 



113. oldal / összesen: 233 

25. kép: A község templomának kertje 

     
Forrás: Saját fénykép 

 
 Piac területe (94 hrsz.)  
A település központjában található a templomkert és a közpark folytatásaként. Az egyszerűen 
kialakított betonburkolatú vásárló-tér fölé termetesebb lombos fák (cukorjuhar fák) borulnak.  
 

26. kép: A község templomának kertje a vadgesztenye fákkal fenyő-ligettel és a Mária kegyhellyel 

         
Forrás: Saját fénykép 

 
 Iskolák és az óvoda kertje 
A Mártírok útjáról megközelíthető a strandfürdővel szemben lévő Waldolf-féle tanítási rendszerű 
Kanráth Sándor általános iskola.  Az iskola területén, kényelmes, felszerelt sportudvar, korszerű 
játékokkal berendezett játszóhely, zsibongó és kerékpártároló szolgálja a diákokat.  Hiányoznak az 
árnyat adó fák, de ennek pótlására a közelmúltban ültettek már facsemetéket. 
 

27. kép: Sportkert, játszóhely és az iskola bejárata 

   
Forrás: Saját fénykép 

 
A Rákóczi út mellett lévő óvoda kertjében a játszóhely csúszda, mászóka, kisház, hinták, trambulin, 
homokozó és padok találhatók. A kert gondozott. Pihenő-, játszóhely, és a gyepes terület az igényeknek 
megfelelő nagyságú és rendszeresen karbantartott. 
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28. kép: Óvoda kertje 

   
Forrás: Saját fénykép 

 
 Sportpálya (15 hrsz.)  
A település sportpályája a Bata F. utca és a Bartók B. utca sarkánál található. A szabályos 
labdarúgópályát, gyakorlópályát szilfa fasor, nyírt cserjesáv határolja az utcák felől. Öltözőépület 
mellett, a szurkolók helye mögött új telepítésű fasor egészíti ki a meglévő árnyékot adó hiányos 
vérszilva fasort. Az utcán kényelmes, tágas parkoló fogadja a vendégcsapatot és a nézőket. 
 

29. kép: Sportpálya parkolója és határoló fasora, sövénye, valamint a játéktér gyepfelülete 

     
Forrás: Saját fénykép 

 
30. kép: Sportpálya és az öltözőépület 

  
Forrás: Saját fénykép 

 
 Temetőkert (389 hrsz.) 
A település gondozott sírkertje a Mártírok útjáról nyílik. A ravatalozó felé vezető út két oldalát vérszilva 
fasor kíséri. A sírokon lévő elfekvő örökzöldek, virágok teszik barátságosabbá a kissé zsúfolt hatású, 
fátlan temetőkertet. A sírkertet körben lombos fák, magas cserjék és a strandfürdőhöz kapcsolódó 
apró üdülőházak kertjei határolják. A temető előtt parkolási lehetőség van. (A jelenleg hatályban lévő 
rendezési terv új temető megnyitására tesz javaslatot a település északi részén a Rákóczi út mentén 
kijelölt területen.) 
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31. kép: A temető bevezető útja és a kőkereszt, a haranglábbal 

        
Forrás: Saját fénykép 

 

Egyéb zöldterületek  
Az egyéb zöldterületek közé a ligetes, fás területeket, valamint a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai 
élményt, vagy zöldfelületi használati értéket a település közössége számára nem nyújtó nagyméretű 
belterületi zöldterületeket, széles, utcákat kísérő zöldsávokat soroltuk. Ide tartozik a posta előtti 
gondozott kis parkrészlet, a József A. utcáról megközelíthető, többnyire a strandra érkezők által 
parkolásra használt, magas fákkal árnyékolt beépítetlen terület az Apartman-ház mögött, Rákóczi út 
Lenin utca sarkán lévő buszforduló-zöldfelület, a Posta utca és a Lenin utca széles zöldsávja és a 
belterületet határoló fás ültetvények. 
 

32. kép: A Rákóczi úti buszforduló, a Haladás utca végén lévő fenyőfás fásított terület 

       
Forrás: Saját fénykép 

 
Utcafásítás:  
A településen átvezető közlekedési út mentén a lehetőséghez képest kevés fa-, fasor látható.   
Az utcákon a lakóházak előtt vegyes fafajú szakaszonként eltérő fasorok gyümölcsfák és gömbakácok, 
gömbjuharok, vérszilva fák, szilfák, virágos gömbkőrisek fordulnak elő. (A Posta utcán vérszilva fasort 
telepítettek a múlt évben). Sok helyen örökzöldek és a magyar alföldi falvakban szokatlan fafajú fák, 
dekoratív örökzöldek is láthatók. Ez valószínű a településen, több helyen is megtalálható kertészeti – 
faiskolai vállalkozásokban termesztett csemetéknek, növényeknek köszönhető, valamint a lakosság 
igényességének. A széles, gyepes utcákat kisebb szakaszon egyedi értékű fák is szegélyezik. A Felső 
tanyai részen, a Járási iskola környékén parkokba, kertekbe illő igényes növénycsoportok szegélyezik 
az utat.  
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33. kép: Kossuth utcai erdei fenyő-sor, a Rákóczi úti vérszilva fasor 

    
Forrás: Saját fénykép 

 
34. kép: Községháza előtti és az élelmiszer bolt előtti Rákóczi úti utcaszakasz 

       
Forrás: Saját fénykép 

 
35. kép: Járási iskola út és a Lenin utcai dekoratív növénycsoportok, kiültetések 

          
Forrás: Saját fénykép 

 
 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 
 

Jászszentandrás zöldfelületi ellátottsága a gondozott, fenntartott, területek nagyságának tekintetében 
jó. Jelentős a nagy biológiai aktivitású, egybefüggő, ligetes növényzettel borított területek aránya a 
beépített, lakott területekhez képest.  
A lakosok számához viszonyítva használati érték szerint is megfelelőek, jók a települési zöldfelületei. 
Különösen a községközpont parkjait, az intézmények zöldfelületeit látogatják szívesen a lakók és a 
turisták is. A község gazdasági lehetőségeit is figyelembe véve jelentős nagyságú zöldterületeken 
végeznek fenntartási munkákat (virágosítás, gyepkaszálás, szükséges faápolás, szemétgyűjtés, stb.).  
Vizuális-esztétikai jelentősége a településközpont zöldfelületeinek, a strandfürdő és a hozzá 
kapcsolódó táborhely parkjának van.  
Figyelemre méltó az egységes, ideillő megjelenésű utcabútorokra való törekvés (buszmegállók, 
információs táblák, játszótér bútorzata, stb.) a községben. 
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36. kép: Lenin utcai kis sportpálya és József Attila utca kiépítetlen parkolója 

    
Forrás: Saját fénykép 

 
37. kép: Üdülőházas településrész és a temető 

 
 
A széles Lenin utcán kis sportpályát, játszóhelyet alakítottak ki, valamint a parkolásra használt 
beépítetlen terület a József A utcában, alul pedig a zavaróközelségű üdülőházas településrész a temető 
szomszédságában. 
 
 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
 
A zöldfelületi rendszer konfliktusai a település méretéből, és környező táj természeti adottságaiból, a 
történelmi település-szerkezetből („laza” beépítettségéből) és a település jelenlegi gazdasági 
helyzetéből adódnak. 
 a település széttagoltan beépített, emiatt 
 a településen sok a nagyterületű, rendszeres fenntartást igénylő zöldterület, széles utca menti 

zöldsáv, 
 a meglévő zöldfelületi elemek a településközpont és a strandfürdő köré koncentrálódtak, 
 kevés a fürdő környékén a kiépített parkolási lehetőség, 
 a lakosság egy része ingázik a munkahelyére, másik része a mezőgazdaságban, a szabadban 

„természetben” dolgozik, újabb közhasználatú zöldfelületre ezért nincs igény 
 a temetőkert szűkös, zsúfolt hatású a kijelölt új temetőkert területe még nem előkészített. 
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 
 
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 
 
A település területfelhasználását tekintve külön vizsgáljuk a bel és a külterületet.  
A belterület központi magja, a Kossuth Lajos ( folytatása a Mártírok útja) – Rákóczi út kereszteződése 
és ezen főbb utak melletti területek. Itt találjuk a település főbb intézményeit a Rákóczi Ferenc úton a 
római katolikus templom, a plébánia, az orvosi rendelő, művelődési ház és könyvtár, a községháza, az 
óvoda található, valamint lakóépülete és üzletek, a Mártírok útján pedig a tájház, a posta, az általános 
iskola, a jelentős kiterjedésű strandfürdő területe, üzletek, szolgáltató egységek és lakóépületek. 
Intenzívebb beépítés alakult ki ezeken a területen. 
A strand melletti területrész üdülő – pihenő övezet, hétvégiházas üdülőterülettel, ahol magán és 
vállalati üdülők is megtalálhatók. 
A Kossuth Lajos úton szolgáltató létesítmények, gyógyszertár és lakóépületek vegyesen alkotnak 
utcaképet. 
 

26. térkép: Területfelhasználási vizsgálat I. (belterület) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A település nagyobb zöldfelülettel rendelkező intézményei a központtól távolabb találhatók, a temető 
a Mártírok útja végén, a sportpálya a Bartók Béla utcán. 
 
A település belterületének központi részén túl falusias lakóterülettel találkozunk. Ezeken  a területeken 
az oldalhatáron álló beépítés a jellemző, elsősorban földszintes vagy földszint + tetőtér beépítéses 
családiházak találhatók. 
Jellemzőek a nagyobb telekterületek, ahol gazdálkodnak is. 
A település belterületének zöldterületeit a tájház előtti díszpark, a Rákóczi úton lévő közpark a védett 
juharfával, a játszótér és az útkereszteződésben lévő kisebb park alkotják.  
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A belterületen lakókörnyezetben elszórtan a kereskedelmi, vendéglátó egységeken túl kisebb 
szolgáltató és kézműves műhelyek is megtalálhatók. 
A település belterületének peremrézsén gazdasági létesítményekkel is találkozunk. Beépítetlen, 
tartalék, alulhasznosított területek a település északi peremterületén találhatók. 
 
Jászszentandrás külterületére jellemző a kiterjedt tanyavilág, a nagyobb dűlőutak mentén tanyasorok 
alakultak ki. jellemzően körbekerített tanyaudvarokon oldalhatáronálló vagy szabadonálló 
tanyaépítéssel találkozunk. A régebbi tanyák jellemzően utcára merőleges nyeregtetős épületek, míg 
az 1960-as évek körül épült tanyák között találunk sátortetős épületeket is. A lakhatás és gazdálkodás 
mellett néhány tanya üdülő funkcióval bír. 
A külterületen található a Romantik üdülőpark, pavilonszerű üdülőépületekkel, valamint a 
Szarvasgomba múzeum és az IPA park szabadidős területe.  
A külterület északi részén jellemzően erdőterületek vannak, míg a déli rész jellemzően szántó terület. 
A külterületen gyümölcsös és szőlőültetvényekkel is találkozunk. 
Ipari létesítmény a vágóhíd és húsüzem. A külterület egykori TSZ – majorja, állattartó telepe, jelenleg 
hasznosítás nélküli terület. 
A külterületen található a szennyvíztisztító és a régi hulladéklerakó területe. 
A közigazgatási területet az utakon kívül, kisebb csatorna területek szabdalják. 
 

27. térkép: Területfelhasználási vizsgálat II. (külterület) 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 
Településszerkezeti fejlődés 
Az I. katonai felmérés térképén még csak Szentandrás és Puszta Szentanadrás nevéből 
következtethetünk a későbbiekben kialakuló településre. Néhány tanya, utak, vízfolyások a 
meghatározók. 
 

28. térkép: I. Katonai felmérés (1763 – 1787) 

 
Forrás: www. mapire.eu 

 
Mintegy 50 évvel később a második katonai felmérés idején a két fő út találkozásánál kialakuló 
településmag első épületei láthatók, valamint a főbb utak mentén mintegy utcát alkotva megjelentek 
a tanyasorok, melyek máig meghatározzák a  külterület szerkezetét. 
 

29. térkép: II. Katonai felmérés (1806 – 1869) 

 
Forrás: www. mapire.eu 
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30. térkép: III. Katonai felmérés (1869 – 1887) 

 
Forrás: www. mapire.eu 

 
A harmadik katonai felmérés már mintegy besűrűsödést mutat és itt is a főbb jellegzetesség a 
megyében szinte egyedülálló tanyás térség megjelenik. Itt nem elszórtan a tájban vannak a tanyák, 
hanem jellemzően az utak mentén egymáshoz közel. 
 
A település korábban az árokszállásiak tanyás településrészeként működött, önálló községgé 1855-től 
vált. 1945 után a mezőgazdaság átszervezéséből adódóan a településszerkezet részben átalakult. A 
termelőszövetkezetek kialakításával a tanyák elvesztették munkahely funkciójukat, így sokat 
lebontottak, azonban ma is Jász – Nagykun – Szolnok megye egyik olyan települése ahol 
meghatározóak a külterületi tanyák, melyek itt jellemzően egymáshoz közel, tanyatelekként 
körbekerített udvarral, utcát alkotva állnak. 
A tanyarendszert az ésszerű munkavégzés igénye keltette életre annak idején, mivel nem voltak 
nagybirtokok, előnyös volt, hogy a gazda a megművelendő földje közelében élt.  A központtól sokszor 
igen nagy térbeli távolság azonban nem jelentett hátrányt számukra, létrejöttek ugyanis azok az 
úgynevezett utcatanyák, melyek a központon kívül bírtak iskolával, bolttal és egyéb közösségi életre 
alkalmas épületekkel. Ezek voltak a Járás-, Felső-, Telek-, és Alsó – tanyák. A téeszesítés következtében 
felgyorsult a tanyák pusztulása, a lakosság a központba költözött, de az egykori élő utcatanyás 
tanyavilág nyomait mai napig felfedezhetjük Jászszentandráson.   
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1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 
 
Jászszentandrás Község ingatlan - nyilvántartási területi kimutatása a Jászberényi Járási Hivatal, 
Földhivatali Osztály 2019. május 07. -i adatszolgáltatása (törzskönyv) alapján. 
 

18. táblázat: Művelési ágak 

Művelési ágak Fekvések területe ha/m2 Összesen 

 Belterület Külterület Zártkert  

Szántó    2792.0508 

Rét    49.4687 

Szőlő    24.9415 

Kert    3.8762 

Gyümölcsös    113.9270 

Legelő    81.4946 

Nádas    0.0592 

Erdő    854.4984 

Kivett    506.7919 

Halastó    0 

Fásított terület    5.6952 

Összesen    4432.8035 
Forrás: Jászberényi Járási Hivatal, Földhivatali Osztály 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
 
Jászszentandráson jellemzően a beépítésre szánt területek a belterületen találhatók. A beépítésre 
szánt területek zöme lakóterület. A településen a jelenleg hatályos településszerkezeti terv falusias 
lakóterületet jelölt ki. A beépítés jellege és intenzitása alapján a település központi részén az 
intézményekkel vegyes területen nagyobb beépítéssel és nagyobb épületmagassággal találkozunk. A 
lakóterületeken jellemzően oldalhatáron álló beépítéssel földszintes, vagy földszint + 
tetőtérbeépítéses épületek vannak. A településre jellemzőek a manzardtetős épületek is. 
Jászszentandrás belterületén lévő különleges területbe sorolt nagy zöldfelülettel rendelkező strand 
melletti területen hétvégiházas üdülőterület található, ahol jellemzően kis telkeken tetőtérbeépítéses 
nyaralóépület állnak. A belterület egyes részein gazdasági területek, a peremrészen iparterület is 
található.  
 
A külterület  beépítésre szánt területek jellemzően a mezőgazdasághoz kötődő telephelyek, állattartó 
telepek, takarmánytárolók, majorok, iparterület (Húsüzem). 
 
Jászszentandrás egyedi sajátossága a külterületen lévő tanyasorok. A külterületi tanyák, szinte 
lakótelkekként, körbekerítve, utcák mellett tanyasort alkotnak.     
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31. térkép: Tanyák vizsgálata 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A belterületen beépítésre nem szánt területek jellemzően a közterületek, valamint a zöldterületek és 
különleges területek. A közterületekhez soroljuk az utakat és azok csomópontját, a zöldterületek pedig 
jellemzően közpark, játszótér területek. Beépítésre nem szánt területekhez soroljuk különleges 
területként a temetőt, a sportpályát, és a be nem épített területeket, melyeken mezőgazdasági 
művelés folyik. 
A beépítésre nem szánt területek zöme a külterületen helyezkedik el. A település külterületének északi 
részén nagy egybefüggő erdőterületek találhatók, míg a déli részen mezőgazdasági terület a jellemző. 
A külterület változatosságára példa, hogy szőlő és gyümölcsös területek is vannak. A külterületet a 
közutak mellett csak kisebb csatornák szabdalják. 
 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) 
 
Jászszentandrás intézményellátottsága a községi igazgatási szintnek megfelelő. A településen közös 
önkormányzati hivatal működik Jászivány községgel, és egyes intézmények is mindkét települést 
ellátják. 
Oktatási intézmények közül a településen napköziotthonos óvoda és 8. osztályos általános iskola 
működik. Mindkét intézmény Jászivány község oktatási ellátását is biztosítja. Az általános iskola 
tornaudvarral és tornateremmel rendelkezik. Korábban a településen alapítványi iskola is működött, 
jelenleg a Klebersberg Intézményi Központ által működtetett iskola szolgálja az alapfokú oktatást. 
Középfokú oktatás Jászapáti, Jászberény középiskolái révén biztosított. 
Művelődési intézmények terén művelődési ház és könyvtár helyben megtalálható, különböző 
közművelődési előadások, rendezvények, fesztiválok biztosítják az igényes kikapcsolódás lehetőségét. 
Egészségügyi ellátás terén helyben háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, gyógyszertár biztosított, 
szakorvosi ellátás Jászberény rendelőintézetében és a jászberényi Erzsébet Kórházban vehető igénybe, 
speciális vizsgálatok és ellátás, pedig Szolnokon  a Hetényi Géza Megyei Kórházban. 
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Kereskedelmi ellátás terén a településen országos üzletláncok és magán üzletek biztosítják az 
alapellátást és azon túl szaküzletek (ruházat, mezőgazdasági stb) is megtalálhatók. A településen piac 
is működik a templom mögötti piactéren. 
Sportolási, szabadidő eltöltési lehetőségként a települési sportpályán és a strandfürdő áll 
rendelkezésre. 
 
 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 
 
Az alulhasznosított, barnamezős területek közé azokat az egykori gyártelepeket, üzemeket, 
mezőgazdasági majorokat soroljuk, melyek több éve, évtizede hasznosítás nélküliek, az épületek, 
építmények csak bontással, vagy teljes felújítással, rehabilitációval tehetők termeléssé alkalmassá. 
Ezen telepek jellemzően funkcióváltással, a jelen kor és gazdasági környezet igényei szerint újulhatnak 
meg. 
Ide soroljuk az alulhasznosított területeket is, melyeknél csak a terület egy része hasznosított, a többi 
a terület funkcióváltásra, felújításra, vagy teljes átalakításra vár. 
Jászszentandráson  a külterület nyugati részén lévő egykori ipartelep és állattartó telep évek óta üresen 
áll, jelenleg eladó területként. 
 

32. térkép: Alulhasznosított barnamezős területek – egykori iaprtelep 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Ugyancsak funkcióváltásra, vagy átépítésre vár a belterület peremén lévő egykori benzinkút és 
környéke. 
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33. térkép: Alulhasznosított barnamezős területek - egykori benzinkút 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Funkcióváltásra vár a régi általános iskola épülete, valamint a település belterületének peremén lévő 
telephely is. 
 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 
 
A konfliktussal terhelt területek közé azok a nem hasznosított, vagy alulhasznosított ipari, gazdasági 
telephelyek, melyek településképi szempontból beavatkozásra várnak. Ide sorolható a külterületi nem 
hasznosított ipartelep és mezőgazdasági major. 
Jászszentandráson szegregációval érintett terület nem határolható le. 
 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
 
Jászszentandrás telekterület méret vizsgálata alapján megállapítható, hogy a település belterületén 
belül az üdülőterület apró telkein túl, a lakótelkek jellemzően nagyobb és egységesebb méretűek. 
A település belső szerkezetét kétféle megközelítésben lehet vizsgálni. 
A klasszikus morfológia elsősorban a települési utcahálózat vizsgálata alapján különíti el az alaprajzi 
típusokat, míg a funkcionális morfológia elsősorban a települési szerepkörök térbeli rendjét vizsgálja. 
A klasszikus morfológia alapján általában a városok összetettebb típust képviselnek, vagyis többféle 
morfológiai, alaprajzi alaptípus keverékéből tevődik össze. Valamely település morfológiája a 
kialakulásához, az alapításához kötődik. Alapvetően meghatározó, hogy létrejötte fokozatos, hosszú 
történeti folyamat eredménye, vagy meghatározott alapításhoz kötődik.  
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Jászszentandrás esetében az utóbbi figyelhető meg, melyre jellemző a viszonylag azonos nagyságrendű 
telekméret és a mérnöki telekosztás. 
A belterületen az üdülőterületen túl, jellemzően 540-1500 m2 közötti telkek vannak, de tömbönként 
a telekméretek jellemzően azonosak. Nagyobb telkek a peremrészen lévő be nem épített telkek. 
 

34. térkép: Telekméret-vizsgálat I. (belterület) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A külterületen jellemzően nagyobb mezőgazdasági parcellák vannak, azonban speciálisan 
megfigyelhetők a tanyatelkek, melyek közül lakótelek méretűek is nagy számban előfordulnak. 
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35. térkép: Telekméret-vizsgálat II. (közigazgatási terület) 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 
 
A településen az ingatlanok tulajdonjelleg szerint állami, önkormányzati, magán és egyházi tulajdonban 
vannak. A magántulajdonú ingatlanok nagy része magánszemélyeké, míg kisebb hányad magán 
tulajdonú gazdasági társaságoké. Az egyházak ingatlanai közé a templomok, plébánia területei tartozik. 
 
 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
 
Az önkormányzati tulajdonkataszter az önkormányzat adatközlése alapján került térképi ábrázolásra a 
külterület az ÖT-1 tervlapon, míg a belterület az ÖT – 2 tervlapon került ábrázolásra. 
A külterületen a feltáróutak nagy része, kisebb mezőgazdasági terület, vásártér területe  
önkormányzati tulajdonúak. 
 

36. térkép: Önkormányzati tulajdonkataszter külterület (ÖT-1) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A belterületen az utak nagy része, az intézmények, a strand területe, a temető, a sportpálya, parkok 
önkormányzati tulajdonúak.  
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37. térkép: Önkormányzati tulajdonkataszter belterület (ÖT-2) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
 
A hivatalos alaptérkép állomány mellett az épületállomány és környezet geodéziai felmérése nem 
szükséges.  
 
 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 
 

1.14.5.1. A funkció, kapacitás 
 
Jászszentandrás teljes belterületének zömét a magántulajdonú lakóingatlanok alkotják. A 
lakóingatlanokat elsődlegesen lakó célokra használják. A főbb utak mellett megfigyelhető a 
lakóingatlanok vegyes célú használata elsősorban kisebb szolgáltató, kereskedelmi jellegű családi 
vállalkozások működnek az ingatlan egy részében.  A lakóingatlanoknál mind a telekhasználat, mind az 
életvitel szempontjából  jellemzően két tipust különböztetünk meg. A családiházak telkeinek egy 
csoportja jellemzően kisebb udvarokkal, pihenő célt szolgálva, füvesített kert, a kert egyes részein és 
az előkertekben díszkert funkcióval. A másik kerttipus a gazdálkodásra alkalmas nagyobb kert, melyet 
veteményes és gyümölcsös kertként használnak, valamint egyes ingatlanoknál állattartás is 
magtalálható. A településen eladó ingatlanok is vannak, valamint be nem épített lakótelek is található, 
így újabb lakóterület kijelölése nem várható, a tartalék területek az igényeket biztosítani tudják. 
 
Az intézményeket az adott funkciónak megfelelően használják. A községháza felújítása és energetikai 
korszerűsítése, valamint akadálymentesítése befejeződött. 
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38. kép: Önkormányzat épülete 

 
Forrás: saját fénykép 

 
A művelődési ház és könyvtár mérete és funkciója az igényeket kielégíti, azonban korszerűsítése, 
felújítása időszerű. Az orvosi rendelő a közelmúltban került felújításra. A településen gyógyszertár is 
található. 
 

39. kép: Művelődési ház 

 
Forrás: saját fénykép 

 
40. kép: Orvosi rendelő 

 
Forrás: saját fénykép 
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41. kép: Gyógyszertár 

 
Forrás: saját fénykép 

 
Egyházi intézmények terén templomok közül a településen római katolikus templom található. 

42. kép: Római katolikus templom 

 
Forrás: saját fénykép 

 
Az oktatási – nevelési intézmények közül óvoda és általános iskola található a településen. 
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43. kép: Óvoda 

 
Forrás: saját fénykép 

44. kép: Általános iskola 

 
Forrás: saját fénykép 

 
A településen található önkormányzati tulajdonú strandfürdőt folyamatosan fejlesztik. A strand 
melletti területen lakókocsipark található, mely idényben kemping funkcióval működik. 
 

45. kép: Strand 

 
Forrás: saját fénykép 

 

46. kép: Lakókocsipark (kemping) 

 
Forrás: saját fénykép 

 
 
Jászszentandrás külterületén található az ország egyetlen szarvasgomba múzeuma. 
 

47. kép: Szarvasgomba múzeum 

 
Forrás: saját fénykép 

 

 
 

 
Forrás: saját fénykép 
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1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
 
Jászszentandrás lakóterületein a jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló családiházas beépítés. A 
beépítés mértéke jellemzően 30% alatt van. A központi rész intenzívebb beépítésű itt az intézmények 
szabadonálló beépítési móddal épültek.  
Az oldalhatárra épült családiházas területek előkert tekintetében utcán, utcaszakaszon belül azonosak, 
így harmonikus, rendezett utcaképek alakultak ki. Az intézményi terület sűrűsége és beépítési 
százaléka nagyobb a családi házas területeknél, jellemzően 40 % körüli a beépítettség. 
A főbb utak mentén utcával párhuzamos gerincű, gyakran udvar felé befelé hajló házak is vannak. 
A nagyobb telekterületeken a beépítés intenzitása kevesebb, mint a többi lakóteleknél, 20-25 % körüli 
beépítéssel találkozunk a nagytelkes, oldalhatáron álló épületelhelyezéssel épület családiházas 
övezetekben.  
 
48. kép: Oldalhatáron álló beépítési mód 3,00 méteres 

előkert mérettel. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
49. kép: Oldalhatáron álló beépítés, utcán belül azonos 

előkert mérettel. 

 
Forrás: saját fénykép 

 

50. kép: Oldalhatáron álló épületelhelyezés, jellemző 
manzardtetős házakkal, 3,00 méteres előkerttel. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
51. kép: Oldalhatáron álló épületelhelyezés, jellemző 

manzardtetős házakkal, 3,00 méteres előkerttel. 

 
Forrás: saját fénykép 
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52. kép: Oldalhatáron álló beépítés, utcán belül azonos 
előkert mérettel. 

 
Forrás: saját fénykép 

 

53. kép: Oldalhatáron álló beépítési mód, előkerttel 
 

 
Forrás: saját fénykép 

  

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 
 
Jászszentandrás lakóterületein a jellemző szintszám a földszint, vagy földszint + tetőtérbeépítéses 
családiház. A lakóutcák nagy részén a sátortetős lakóház az elterjedt. A településre jellemzőek a 
manzardtetős épületek alkotta utcák is.  Utcára merőleges gerincű tetőtér beépítéses, vagy anélküli 
épületek vannak, az újabban épült épületek között alacsonyabb tetőhajlásszögű összetett alaprajzú és 
tetőidomú családiházakat is találunk.  
A főbb utak mentén néhány nagyobb belmagasságú régebbi tipusú épülettel is találkozunk. 
 
 

 
54. kép: Lakóház 1. 

 
Forrás: saját fénykép 

 

55. kép: Lakóház 2. 

 
Forrás: saját fénykép 
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56. kép: Lakóház 3. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
57. kép: Lakóház 4. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
58. kép: Lakóház 5. 

 
Forrás: saját fénykép 

 

59. kép: Lakóház 6. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
60. kép: Lakóház 7. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
61. kép: Lakóház 8. 

 
Forrás: saját fénykép 
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62. kép: Lakóház 9. 

 
Forrás: saját fénykép 

 

1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 
 
A településkarakterre jellemző, az utcaképekre jellemző, hogy az előkertes családiházas beépítésű 
utcákon a közlekedési felület és a telekhatár közötti zöldsáv növényzettel beültetett, fásított, így egy 
zöldbe ágyazott kertvárosias utcakép fogadja az arra járót. Az utcaképek általában harmonikusak, az 
épülettipusok, magasságok közel megegyeznek, a beépítési mód és előkert azonos. 
 

63. kép: Utcakép 1. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
64. kép: Utcakép 2. 

 
Forrás: saját fénykép 

65. kép: Utcakép 3. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
66. kép: Utcakép 4. 

 
Forrás: saját fénykép  
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67. kép: Utcakép 5. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
 

1.14.6. Az épített környezet értékei 
 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
 

A település korábban az árokszállásiak tanyás településrészeként működött, önálló községgé 1855-től 
vált. 1945 után a mezőgazdaság átszervezéséből adódóan a településszerkezet részben átalakult. A 
termelőszövetkezetek kialakításával a tanyák elvesztették munkahely funkciójukat, így sokat 
lebontottak, azonban ma is Jász – Nagykun – Szolnok megye egyik olyan települése ahol 
meghatározóak a külterületi tanyák, melyek itt jellemzően egymáshoz közel, tanyatelekként 
körbekerített udvarral, utcát alkotva állnak. 
A tanyarendszert az ésszerű munkavégzés igénye keltette életre annak idején, mivel nem voltak 
nagybirtokok, előnyös volt, hogy a gazda a megművelendő földje közelében élt.  A központtól sokszor 
igen nagy térbeli távolság azonban nem jelentett hátrányt számukra, létrejöttek ugyanis azok az 
úgynevezett utcatanyák, melyek a központon kívül bírtak iskolával, bolttal és egyéb közösségi életre 
alkalmas épületekkel. Ezek voltak a Járás-, Felső-, Telek-, és Alsó – tanyák. A téeszesítés következtében 
felgyorsult a tanyák pusztulása, a lakosság a központba költözött, de az egykori élő utcatanyás 
tanyavilág nyomait mai napig felfedezhetjük Jászszentandráson.   
A település kialakulásával függ össze, hogy történelmi településmagról nem beszélhetünk, a régebbi 
utcák a főbb utak, melyek mentén az intézmények is kialakultak. A településen történeti 
településmagot klasszikus értelemben nem tudunk lehatárolni. 
 
 

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

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Jászszentandráson az alábbi lelőhelyek 
találhatók (2017. évi adatszolgáltatás): 
 

19. táblázat: Régészeti lelőhelyek 

Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 
32974 1 Katona – halom 016/49 

62800 2 Meggyes, Kovács – tanya 
080/33, 080/35, 080/36, 080/37, 
080/39, 080/40, 080/3, 081, 082/12, 
076/74, 077 

62802 3 Meggyes, 31-es út 
082/53, 082/54, 082/55, 082/56, 
082/57, 082/58, 082/59, 082/60, 
082/61, 086/2, 086/3, 082/71, 
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Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 
089/20, 089/22, 089/21, 082/52, 088, 
099/131, 099/130 

62804 4 
Nagyállás, Jászapáti út, Egri út, 

Tüzép 
095/74, 095/75, 095/2 

62806 5 Alsó -tanya, Nagyállás 076/68, 076/69, 076/70, 076/71 

62808 6 Nagyállás 
099/121, 099/122, 099/123, 099/124, 
099/125 

62810 7 Méneslapos, Sós – tanya 0102/23, 0102/21, 0102/17 

62812 8 Méneslapos, Első – sor 
0218/6, 0102/30, 0102/31, 0102/32, 
0102/33 

62814 9 
Méneslapos, Jászapáti-

Jászszentandrás-Tarnaörs 
hármashatár 

0104/10 

62980 10 
Méneslapos, Felső-tanyák, 

Juhász-tanya 

0104/21, 0104/22, 0104/23, 0104/24, 
0104/25, 0104/26, 0104/50, 0109/12, 
0109/11, 0109/8 

62982 11 Méneslapos, Kóczián-tanya 
0108/128, 0108/129, 0108/130, 
0108/134 

62984 12 Méneslapos, Kis sor 

0108/173, 0108/174, 0108/175, 
0108/176, 0108/177, 0108/178, 
0108/179, 0108/180, 0108/181, 
0108/184 

62986 13 Meggyes 

080/42, 080/26, 080/25, 080/11, 
080/12, 080/13, 080/9, 080/18, 
080/19, 080/20, 080/21, 080/22, 
080/23, 080/24 

62988 14 
Felső-tanya, Nemoda part, 

Nemoda domb, Novák tanya 
0116/77, 0116/85, 02 

62990 15 Felső – tanya, Gyephár tanya 
05/74, 05/75, 05/76, 05/77, 05/78, 
05/79 

62992 16 
Rózsa út 8., Sztasunkó Mihály 

kertje 

929, 930, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 
809, 810, 973, 786, 787, 788, 789, 
790, 791, 773, 774, 775, 776, 796 

62994 17 
Nagyállás, Terjék-tó, Terjék-

tanya 

089/18, 089/19, 089/20, 089/21, 
089/22, 089/23, 089/24, 088, 082/17, 
082/18, 082/19, 082/20, 082/21, 
082/22, 082/23, 082/24, 082/25, 
082/26, 082/27, 082/28, 082/29, 
082/30, 082/31, 082/32, 082/33, 
082/34, 082/35, 082/43, 082/42, 
082/41, 082/40, 082/39, 082/38, 
082/37, 082/36, 082/16, 082/15, 
082/14 

62996 18 Rózsa út, Csordajárás IV-es dűlő 07/79, 07/28, 07/29, 07/30 

62998 19 
Meggyes, Jászapáti-Jászivány-
Jászszentandrás hármashatár 

082/80 

63000 20 
Járás-tanya, Romantik Park, 

Romantik Kemping 
044/20, 044/21, 044/22, 044/23, 
044/24, 044/25 

63002 21 
Első sor, Jászapáti határ, 

Szeméttelep 
0252/5, 0252/7, 0252/8, 099/135, 
099/49, 099/50, 099/51, 0100 

63058 22 
Csordajárás, Kertész út, Farkas 

tanya 

016/58, 016/46, 016/11, 016/12, 
016/13, 016/62, 016/63, 015, 854/5, 
854/6, 854/7, 854/8 
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Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 
63062 23 Alsó-tanya, Kossuth út 074/52, 074/53, 074/54, 076/42 

63086 24 Alsó – tanya 

074/91, 074/92, 074/99, 074/100, 
074/101, 074/106, 076/42, 076/58, 
076/59, 092/2, 089/46, 089/47, 
089/48, 091/26, 091/29, 091/30, 
091/31, 091/32, 092/1 

63092 25 
Járás-tanya, André József 

tanyája 

030/20, 030/52, 030/18, 030/17, 
030/16, 030/53, 030/54, 030/55, 
029/2, 025/38 

63130 26 Alsó – tanya II. 
072/19, 072/20, 070, 074/62, 074/63, 
074/65 

63132 27 Nagyállás, André-tanya 
089/32, 089/33, 089/34, 089/35, 
089/36, 089/37, 089/38, 089/39, 
089/40, 089/41, 089/42, 089/43 

63134 28 Nagyállás, Első sor 
089/23, 098/1, 099/126, 099/127, 
099/128 

63162 29 Nagyállás, Móricz tanya 095/118, 095/116, 096/1 

71189 30 Nagy – lapos 099/54, 099/53, 099/52, 099/51 

86209 31 Bordás – tanya 
089/20, 088, 082/46, 082/47, 082/48, 
082/49 

86211 32 31. út, Jászszentandrási bekötő 
077, 061/20, 061/21, 061/22, 061/10, 
078/34, 078/19 

Forrás: Lechner Lajos Tudásközpont 

 
A régészettel az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete foglalkozik részletesen. 
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38. térkép: Régészeti lelőhelyek 

 
Forrás: Lechner Lajos Tudásközpont 
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1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
 
A településtörténetből adódóan védett, épített környezet, valamint műemléki környezet nincs a 
településen. A helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők:   
 
A község tulajdonképpen a „templom körül” sűrűbben épült lakóépületek összességéből fejlődött mai 
állapotára, melyet az olaj-földgáz kutatások melléktermékeként talált termálvíz az üdülőjelleg 
fejlesztésével egészíthetett ki. Jellemzően tornác nélküli vályogházak épültek deszka házvéggel. Az 
udvarokban nádas, farazatos ólak kerültek kialakításra. Ezek az épülettípusok mára eltűntek, vagy 
teljesen átalakultak. 
A tanyarendszert az ésszerű munkavégzés igénye keltette életre annak idején, a művelés 
szempontjából előnyös volt, hogy a gazda a megművelendő föld közelében élt, azonban a központi 
belterülettől (civilizációtól) való jelentős térbeli távolság hátrányokat is jelentett. Habár sok tanya 
átalakult az idők folyamán a gazdasági szerkezetváltás következtében és belterületbe került, még 
mindig jelentős a külterületi tanyák és az ott élő lakosság száma. A községről laza szerkezetű tanyás 
település maradt.  
 
A település belterületének egyedi arculatát meghatározza a XX. század elején épült, neogótikus római 
katolikus templom. A század templomépítészetének jellegzetes alkotása Czigler Győző tervei alapján 
készült, Wagner Márton kivitelezésében mindössze kettő év alatt, 1903-ban készült el. Nevezetessé az 
1933-ban késztült freskó teszi, amely a század templomfestészetének európai rangú alkotása. A 
templom hajójának történelmi freskóit Chiovini Ferenc, a szentély és a diadalív egyházi témájú ferskóit 
Aba - Novák Vilmos, a szekkókat pedig Czumpf Imre festette készítette. 
 
Legnagyobb fejlődést talán az 1920-as évek második felében érte el a település: négy, tanítói lakással 
kibővített iskola épült; felállították a Levente Lövöldét és a Hősök ligetét; világháborús szobrot avattak; 
elkészült a csendőr épület, a községi csárda, a segédjegyzői és az orvosi lakás; kibővítették a 
községházát. 
 
A településközpontban lévő egykori iskola épület, mely ma gyüjteményeknek ad otthont szintén 
meghatározó helyi egyedi arculatot biztosító épület. 
 
Jászszentandrásra a többi jászsági településhez hasonlóan jellemzők az útmenti kőkeresztek és a 
Vendel - szobrok. 
 
A Vendel-kultusz első jászsági emlékei a XVIII. század második feléből származnak. A XIX. században a 
Jászságban egyre nagyobb méreteket öltött a juhtenyésztés. Az állattartó gazdák körében pedig egyre 
szélesebb körben terjedt Szent Vendel kultusza. Jászszentandráson a Rákóczi út 52. sz. ház előtt áll 
Szent Vendel bocskoros, köpenyes szobra, lábánál két báránykával. A talapzatán ezt olvashatjuk: „Szent 
Vendel / Tiszteletére / fogadalomból állíttatta / 1930.” A lakóház lakója emlékezett, hogy Kaszab Gábor 
azért állíttatta a szobrot, mert a betegség elkerülte állatait. A szobor készítője Majdajk Márton, 
tarnaszentmáriai mester. 
 
A település történetéből és kialakulásából adódóan igen nagy területen 1950-es évektől az 1970-es 
évekig épült úgynevezett kockaházak vannak. Jászszentandrás sajátossága, hogy nagyon jelentős a 
manzardtetős házak száma, egyes utcákon kizárólag ilyen tetőtipussal találkozunk. Mindezek az 
épületek,  a modernebb tetőtérbeépítéses  házakkal együtt meghatározzák Jászszentandrás arculatát. 
 
Műemléki környezet: 
Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templom körül: 167, 168, 45, 131, 46, 44, 451/3, 1018, 
466, 454, 453, 452, 451/1, 451/2, 3/1, 2, 3/2, 1177, 1174, 1173, 1214 
Lakóház (Jász tájház körül): 148, 143, 137, 136, 150, 151, 157, 161, 162   
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1.14.6.4. Világörökségi, és világörökségi várományos terület 
 

A településen ilyen terület nem található.  
 

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 
 
A településen az alábbi műemlékek található a Lechner Lajos Tudásközpont adatközlése alapján: 
Nyílvántartott műemléki védelem alatt álló épület: 
1. Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom  

Jászszentandrás, Rákóczi út 77. 
Hrsz: 1, Törzsszám: 10072, azonosító: 5990 

2. Fakereszt pléh Krisztussal  
Jászszentandrás, Rákóczi út 77. 
Hrsz: 1, Törzsszám: 10072, azonosító: 15792 

3. Kőkereszt   
Jászszentandrás, Rákóczi út 77. 
Hrsz: 1, Törzsszám: 10072, azonosító: 15794 

 

1.14.6.6. A műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 
emlékhely 
 
A településen védett történeti kert, temető és temetkezési emlékhely nem található. 
 
Temető 
Jászszentandrás temetője önkormányzati tulajdonú és  fenntartású. 
 
 

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

Jászszentandrás község területén a Lechner Tudásközpont 2017. évi tájékoztatása alapján műemléki 
környezet nem található. 
 
 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 
 
A településen nemzeti emlékhely nem található.  
 
 

1.14.6.9. Helyi védelem 
 
A Képviselő – testület által jóváhagyott településképi arculati kézikönyv, valamint  a korábban készült 
helyi értékvédelmi vizsgálat bemutatja a helyi értékeket. A település a 18/2017 (X.30.) számú 
településképi rendeletben helyi védelem alá az alábbi értékeket helyezte: 
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1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Az épített környezet konfliktusai, problémái a be nem épített területekkel, felhagyott gazdasági 
területekkel kapcsolatosak. 
Az egykori benzinkút és környezetének rendezése szükséges, valamint a külterületen lévő egykori 
termelőszövetkezeti központ funkcióváltása, vagy felújítása is a jövő feladata. 
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1.15. KÖZLEKEDÉS 
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1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok  
 
Jászszentandrás község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhelytől 60 km-re északra 
található. A község a megyehatáron, Heves megye mellett Jászapáti és Heves között helyezkedik el. A 
település közúti hálózati kapcsolatát a település közigazgatási területén áthaladó 31. számú Budapest 
– Jászberény – Dormánd másodrendű főút mellett, a 32133. jelű Jászszentandrás bekötőút, valamint a 
3228. jelű Jászapáti – Jászszentandrás összekötőút biztosítja. Mind az összekötőút, mind a bekötőút a 
31. számú másodrendű főúthoz csatlakozik, így Jászszentandrás országos közúthálózatba való 
becsatlakozását a 31. számú másodrendű főút biztosítja. 
 

39. térkép: Jászszentandrás és környezete 

 
Forrás: Google Maps 

 
1.15.2. Közúti közlekedés 
 
Az országos közutak hálózata: 
Az országos közúthálózat részeként az alábbi utak érintik a települést: 
A 31. számú Budapest – Jászberény – Dormánd másodrendű főút biztosítja Jászszentandrás országos 
közúthálózatba történő becsatlakozását. A főút a belterületet nem érinti, kizárólagosan a külterületen 
halad dél-nyugat – észak-keleti irányban. A 31. számú másodrendű főút a 101+960 km szelvényben lép 
be a település közigazgatási területére, majd egyenes vonalvezetéssel a 106+103 km szelvényben eléri 
a megye- és településhatárt és Heves megyében folytatódik tovább. A főút mellett épületek nem 
találhatóak, belterületi szakasza nincs, így beépítettségről nem beszélhetünk. A főút burkolt 
szélessége: 7,00 méter. 
A 3228. jelű Jászapáti – Jászszentandrás összekötő út az 5+310 km szelvényben lép be a település 
külterületére és a 8+459 km szelvényéig a település belterületén található főbb csomópontjáig halad. 
A 7+580 km szelvényben csatlakozik a belterülethez. Az összekötőút belterületi szakaszán a 
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beépítettsége változó, átlagosan 14,00 – 22,00 méter között változik. Az összekötőút burkolt 
szélessége: 7,00 méter. 
A 32133. jelű Jászszentandrás bekötő út a 31. számú másodrendű főúthoz csatlakozva, teljes 
terjedelmében a település közigazgatási területén halad. A belterületet a 3+416 km szelvényben éri el, 
majd a 4+427 km szelvényben csatlakozik a 3228. jelű összekötő út végéhez. A bekötőút belterületi 
szakaszán a beépítettsége változó, átlagosan 16,00 – 22,00 méter. A bekötőút burkolt szélessége: 7,00 
méter. 
 
Az érintett 31. számú másodrendű főút, 3228. jelű összekötő út, és 32133. jelű bekötőút, állami 
kezelésű országos közutakon a 2017. évben mért közúti forgalomszámlálási adatok alapján az alábbi 
értékek mutathatók ki: 
 
31. számú Budapest – Jászberény – Dormánd másodrendű főút: 
Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 4418 jármű/nap, azaz 5421 E/nap volt a 2017. évben. 
A számlálás a 106+000 km. szelvényben történt. 
A járműtípusonkénti megosztás: 
    2017. évben:  2032-ben:  E/nap  MOF 
Személygépkocsi  3221 j/nap x 1,323 =  4261 j/nap x 1,0 = 4261 x 0,15 = 639 E/óra  
Autóbusz  62 j/nap x 1,069 =  66 j/nap x 2,5 =  165 x 0,15 = 25 E/óra 
Tehergépkocsi  1051 j/nap x 1,451 =  1525 j/nap x 2,5 = 3813 x 0,15 = 572 E/óra 
Motorkerékpár   39 j/nap x 1,006 = 39 j/nap x 0,8 =  31 x 0,15 = 5 E/óra 
Kerékpár  7 j/nap x 1,000 =   7 j/nap x 0,3 =  2 x 0,15 = 0 E/óra 
Lassú járművek   38 j/nap x 1,415 = 54 j/nap x 2,5 =  135 x 0,15 = 20 E/óra 
    4418 j/nap  5952 j/nap  8408 E/nap 1261 E/óra 

 
A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2032. évben: 
 az átlagos napi forgalom (ÁNF): 5952 j/nap 
 a mértékadó óraforgalom (MOF): 1261 E/óra 
A megengedett forgalomnagyság 1000 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi geometriai 
kialakítása meg fog felelni a 2032. évig a várható forgalomnagyságnak. 
 
3228. jelű Jászapáti – Jászszentandrás összekötőút: 
Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 1589 jármű/nap, azaz 1867 E/nap volt a 2017. évben. 
A számlálás a 2+000 km. szelvényben történt. 
A járműtípusonkénti megosztás: 
    2017. évben:  2032-ben:  E/nap  MOF 
Személygépkocsi  1002 j/nap x 1,296 =  1299 j/nap x 1,0 = 1299 x 0,15 = 195 E/óra  
Autóbusz  55 j/nap x 1,031 =  57 j/nap x 2,5 =  143 x 0,15 = 21 E/óra 
Tehergépkocsi  388 j/nap x 1,333 =  517 j/nap x 2,5 =  1293 x 0,15 = 194 E/óra 
Motorkerékpár   30 j/nap x 1,014 = 30 j/nap x 0,8 =  24 x 0,15 = 4 E/óra 
Kerékpár  36 j/nap x 1,000 =  36 j/nap x 0,3 =  11 x 0,15 = 2 E/óra 
Lassú járművek   78 j/nap x 1,335 = 104 j/nap x 2,5 =  260 x 0,15 = 39 E/óra 
    1589 j/nap  2043 j/nap  3030 E/nap 455 E/óra 

 
A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2032. évben: 
 az átlagos napi forgalom (ÁNF): 2043 j/nap 
 a mértékadó óraforgalom (MOF): 455 E/óra 
A megengedett forgalomnagyság 1000 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi geometriai 
kialakítása meg fog felelni a 2032. évig a várható forgalomnagyságnak. 
 
32133. jelű Jászszentandrás bekötőút: 
Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 1421 jármű/nap, azaz 1492 E/nap volt a 2017. évben. 
A számlálás a 4+069 km. szelvényben történt. 
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A járműtípusonkénti megosztás: 
    2017. évben:  2032-ben:  E/nap  MOF 
Személygépkocsi  830 j/nap x 1,296 =  1076 j/nap x 1,0 = 1076 x 0,15 = 161 E/óra  
Autóbusz  43 j/nap x 1,031 =  44 j/nap x 2,5 =  110 x 0,15 = 17 E/óra 
Tehergépkocsi  388 j/nap x 1,333 =  517 j/nap x 2,5 =  1293 x 0,15 = 194 E/óra 
Motorkerékpár   25 j/nap x 1,014 = 25 j/nap x 0,8 =  20 x 0,15 = 3 E/óra 
Kerékpár  99 j/nap x 1,000 =  99 j/nap x 0,3 =  30 x 0,15 = 4 E/óra 
Lassú járművek   36 j/nap x 1,335 = 48 j/nap x 2,5 =  120 x 0,15 = 18 E/óra 
    1421 j/nap  1809 j/nap  2649 E/nap 397 E/óra 

 
A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2032. évben: 
 az átlagos napi forgalom (ÁNF): 1809 j/nap 
 a mértékadó óraforgalom (MOF): 397 E/óra 
A megengedett forgalomnagyság 500 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi geometriai 
kialakítása meg fog felelni a 2032. évig a várható forgalomnagyságnak. 
 
A fenti vizsgált országos közutak közül a 31. jelű másodrendű főút az osztályba sorolás szerint:  
 
- a külterületet tekintve:   Tervezési osztály: K.IV. 
     Környezeti körülmény: A 
     Tervezési sebesség: 90 km/óra 
 
Az egyéb közlekedő utaknál forgalomszámlálás a jelentéktelen nagyságú forgalomnagyság miatt nem 
történt, így adatok nem állnak rendelkezésre. 
A belterületen a többi út a helyi Önkormányzat kezelésében lévő úthálózatot képezi.  
A város belterületén a gyűjtő utak hivatottak a lakó utak közúti forgalmát az országos úthálózat 
útjaihoz vezetni. 
A településen gyűjtőút kategóriába az állami közutak belterületi szakaszaiként a Rákóczi út és a Kossuth 
Lajos út, valamint a helyi utak közül a Mártírok útja, a Posta utca, a Munkácsy utca és a Széchenyi utca 
sorolható. 
Az osztályba sorolás szempontjából a gyűjtő utak a B.V. tervezési osztályú, a hálózati funkció: C, a 
környezeti körülmény: C, a tervezési sebesség: 40 km/óra. 
A város belterületén a többi utca a lakó utak kategóriájába sorolható a beépítési szélességeket 
figyelembe véve. 
A többi út a lakóutak kategóriájába sorolható, a lehetőségnek megfelelően 12,00 – 18,00 m közötti 
beépítési szélességgel. 
A lakó utak osztályba sorolásukat tekintve a tervezési osztályuk jele: B.VI. , hálózati funkciójuk : d, 
környezeti körülmény: C, a tervezési sebesség: 30 km/óra. 
 
Kiépítettség: 
A település belterületén az úthálózat kiépítettsége a forgalmi viszonyokat és az úthálózat nagyságát 
tekintve megfelelő, a nem szilárd burkolattal rendelkező utaknál rendszerint az útalap már elkészült.  
 
Csomópontok: 
A község belterületén a 3228. jelű összekötőút, a 32133. jelű bekötőút és a Rákóczi út közös 
csomópontja a legforgalmasabb csomópont. 
A csomópontok geometriai kialakítása megfelelő, területük elégséges, baleset a tervezés időszakáig 
nem volt, új csomóponti kialakításhoz a terület helye biztosított. 
A felszorzott forgalomnagysági értékek szerint a meglévő csomópontok kialakítása a 
forgalomnagyságot tekintve meg fog felelni a 2032. évi tervezési időszak végéig várható forgalmi 
igényeknek. 
A csomópontok elhelyezkedését az A-2 rajzszámú Alaptérkép II. tartalmazza. 
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Töltőállomások: 
A település területén töltőállomás a 32133. jelű bekötőúton található. 
 
Vízi közlekedés: 
A településen vízi közlekedés nem üzemel.  
 
Légi közlekedés: 
A területen légi közlekedés nem üzemel. 
 
 

1.15.3. Közösségi közlekedés 
 
1.15.3.1. Közúti 
 
Jászszentandrás község lakói a környező településekre közúton egyéni- és tömegközlekedési 
eszközökön juthatnak el. Az autóbuszjárat a helyi igényeknek teljesen megfelel. A településen belül 
helyi tömegközlekedési járat nem üzemel. 
A távolsági járatokkal Jászberény, Szolnok, Budapest, Heves és Jászapáti felé juthatnak el a település 
lakói, ahol átszállást követően további irányokba utazhatnak tovább. 
A településen belüli autóbusz megállóhelyek a autóbuszöblökben és forgalmi sávon kerültek 
kijelölésre, továbbiakban egy buszfordulót találunk a Lehel úton. 
 
 
1.15.3.2. Kötöttpályás 
 
A településen vasúti pálya nem üzemel. A legközelebbi vasúti megállóhely Jászapátiban található a 86. 
számú Szolnok – Vámosgyörk vasútvonalon. 
 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
A településen belül kiépített kerékpárút nem található. A kerékpáros forgalom a környező 
településekhez képest elenyésző.  
A burkolt utcákban legalább az egyik oldalon a gyalogos közlekedés érdekében kiépített szilárd 
burkolatú járdák találhatóak. A településen kijelölt gyalogos-átkelőhely nem létezik. 
 
 

1.15.5. Parkolás 
 
A településen belül jelentős férőhellyel rendelkező parkolóhely a polgármesteri hivatal előtt 12 db és 
a Mártírok útján 2x10 db található. 
A gépjárművek elhelyezése a városon belül saját telken megoldott. A település belterületén, az egyéb 
helyeken a keresztmetszeti elrendezés és a csekély forgalomnagyság lehetővé teszi az útpadkán 
történő megállásokat, várakozásokat.  
A közintézmények előtt a parkolás több esetben nem biztosított. Kiépítésük sürgős és alapvetően 
fontos. 
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1.16. KÖZMŰVESÍTÉS 
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1.16.1. Vízi közművek 
 
Jászszentandrás Község az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében és a Jászapáti 
járásban helyezkedik el. 
 
A település az Alföld és a megye északi részén, a Jászság északkeleti határán fekszik, közvetlenül Heves 
és Jász-Nagykun-Szolnok megyék találkozásánál. Budapestről kb. 100, Szolnoktól kb. 50 km-re 
található.  
 
Szomszédos települései közül közúton csak Jászapáti és Heves érhető el. 
A település megközelíthető közúton Jászberényből indulva a 31-es főúton Heves felé, Jászapátinál 
északi irányban elhagyva a várost egy mellékúton.  
A közúti tömegközlekedést a Jászkun Volán Zrt. autóbuszai végzik, de közvetlen járatokkal Budapest is 
elérhető a Volánbusz által.  
Vasútvonal nem vezet át a településen, a legközelebbi vasútállomás Jászapátin, vagy Hevesen 
található.  
 
A község éghajlata az Alföld középső térségének éghajlatához hasonlít, szélsőséges és szeszélyes. Kevés 
csapadék, nyári magas, téli alacsony hőmérséklet a jellemző. 
 
A település az Alföld földrajzi nagytájon belül, az Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkság földrajzi középtáj 
1.9.22 számú Hevesi-sík megnevezésű kistáján, teljesen sík területen található. 
 
A község igazgatási területének szomszédai: 
 Tarnaörs, 
 Erk, 
 Tarnaméra, 
 Boconád, 
 Heves, 
 Jászivány, 
 Jászapáti 
 
Fontosabb statisztikai adatok: 
 Lakónépesség: 2.399 fő (2018. január 1-i KSH statisztikai adat), 
 Lakásállomány: 1.536 db (2018. január 1-i KSH statisztikai adat), 
 Lakósűrűség: 1,562 fő/lakás (2018. január 1-i KSH statisztikai adat), 
 Népsűrűség: 5,412 fő/ha (2018. január 1-i KSH statisztikai adat), 
 Közigazgatási terület: 4.433 ha (2018. január 1-i KSH statisztikai adat), 
 
Jászszentandrás Község az 1.9.22. számú, Hevesi-sík megnevezésű kistájhoz tartozik. 
 
A kistáj települései: 
Jászapáti, Jászkisér, Pély, Jászivány, Jászszentandrás, Hevesvezekény, Heves, Tiszanána, Sarud, Kömlő, 
Átány, Tenk, Erdőtelek, Besenyőtelek, Mezőtárkány, Dormánd, Füzesabony, Kerecsend, Újlőrincfalva 
 
A kistáj Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe 1006 km2 (a középtáj 
24,9%-a, a nagytáj 2%-a). 
 
Domborzat: 
A kistáj 86,4 és 157 m közötti tszf-i magasságú, lényegében a Laskó- és az Eger-patak 
hordalékkúpsíksága. Az enyhén D-felé lejtő felszín É-ról lépcsővel (egyúttal szerkezeti vonallal) 
határolódik le, orográfiai típusát tekintve 5 m/km2-es átlagos relatív relieffel jellemezhető hullámos 
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síkság. A kistáj középső és D-i területei kis relatív reliefű (1-2 m/km2), alacsony ármentes síkságok, 
amelyeket enyhén hullámos síksági felszínek tarkítanak. K-en nehezen különíthető el a Borsodi-síktól. 
 

40. térkép: Jászszentandrás elhelyezkedése a kistáj területén 

 
 

 
Vizek: 
A Közép-Tisza melletti tetemes kiterjedésű tájnak alig van vízfolyása. A K-i tájhatáron a Laskó halad (69 
km, 367 km2). Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71 km2). DNy-i 
részét a Tiszába folyó Sarud-Sajfoki-főcsatorna (33 km, 249 km2) és a Hanyi-főcsatorna (22 km, 237 
km2) ágazza be. Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. 
Vízjárási adatok a Laskóról vannak. 
Az árvizek főleg nyár elején, a kisvizek az év második felében jellemzők. A vízminőség III. osztályú. A 
belvízi csatornahálózat hossza mintegy 400 km, aminek vizeit a főcsatornák vezetik a Tiszába. 
A kistájnak alig van tava. Az 5 kis természetes állóvíz területe 10 ha, csupán az Ártány melletti (7 ha) 
jelentősebb. A csányi tározó 70, az adácsi 88 ha felszínű. 
A „talajvíz" mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, máshol 2-4 m között van. Kémiai típusa általában 
kalcium – magnézium - hidrogénkarbonátos, amit kisebb nátriumos foltok tarkáznak. Keménysége 15-
25 nk között van, de a települések körzetében és Kömlőtől D-re 35 nk fölé emelkedik. A szulfáttartalom 
is a települések környékén emelkedik 60 mg/l fölé. 
A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi kutak száma nagy, de a mélységük nemigen haladja meg a 
200 m-t. Vízhozamuk általában mérsékelt. Gyakran még a nagyobb mélységbe lehatoló fúrások is kevés 
vizet adnak. Heves fürdőkútja 47 °C-os, Jászszentandrásé 42 °C-os, Tiszanánáé 54 °C-os vizet ad. 
Valamennyi településnek van közüzemi vízellátottsága, csatornahálózat azonban még nem mindenhol 
épült ki. (Forrás: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere (2010.)) 
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20. táblázat: Közműellátási adatok a 2017-es évre vonatkozóan 

JÁSZSZENTANDRÁS 2017. 

Lakásállomány (db) 1536* 

Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások száma (db) 1140 

Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya (ellátottság) 74,22 % 

Közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza (km) 22,40 

Üzemelő közkifolyók száma (db) 17 

Az összes szolgáltatott ivóvíz mennyisége (1000 m3) 79,51 

Háztartásoknak szolgáltatott ivóvíz mennyisége (1000 m3) 64,50 

Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások száma (db) 1006 

Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások aránya (ellátottság) 65,50 % 

Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózat hossza (km) 30,20 

Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatban elvezetett összes szennyvíz mennyisége (1000 m3) 120,38 

A közcsatornában elvezetett összes tisztított szennyvízből III. tisztítási fokozattal is megtisztított 
szennyvíz mennyisége (1000 m3) 

120,38 

Tisztítatlanul elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 m3) 0,00 

A háztartásokból a közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatban elvezetett szennyvíz 
mennyisége (1000 m3) 

59,11 

Közműves szennyvíztisztító telepek tervezett kapacitása BOI5 (kgO2/nap) *** 

Lakossági tárolókból begyűjtött, nem közművel összegyűjtött kommunális szennyvíz mennyisége 
(m3) 

*** 

Közületi és egyéb tárolókból begyűjtött nem közművel összegyűjtött kommunális szennyvíz 
mennyisége (m3) 

4,00** 

Nem közművel összegyűjtött összes ártalmatlanított kommunális szennyvíz (m3) *** 

Háztartási gázfogyasztók száma (db) 900 

Az összes gázfogyasztók száma (db) 953 

A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma (db) 900 

Ipari gázfogyasztók (db) 9 

Gázellátó hálózatba bekapcsolt lakások aránya (ellátottság) 58,59 % 

A teljes gázvezeték hálózat hossza (km) 40,10 

Lakossági villamosenergia fogyasztók száma (db) 1655 

Villamos energia hálózatba bekapcsolt lakások aránya (ellátottság) ~ 100 % 

Az összes villamosenergia-fogyasztó száma (db) 1747 

A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza (km) 46,10 
Forrás: KSH statisztikai adatok 

*       : 2018. január 1-ei KSH statisztikai adat 
**     : 2016. évi KSH statisztikai adat 
*** : nem áll rendelkezésre adat 

 
 

  



155. oldal / összesen: 233 

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 
 
Belterületi vízellátás 
 
Jászszentandrás víziközműveinek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 5.).. 
A település önálló vízművel és ivóvízellátó hálózattal rendelkezik, amelyek Zagyva/613 vízikönyvi 
számon (Azonosító szám: 36600/2526-4/2016. ált.) kaptak vízjogi üzemeltetési engedélyt. A 
36600/2526-4/2016. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2019. február 28-ig hatályos. 
 
A település ivóvízzel 100 %-osan ellátott. Az 1536 db lakás közel 75 %-a rendelkezik vezetékes 
vízbekötéssel. A bekötéssel nem rendelkező lakóházak vízellátása a 17 db üzemelő közkifolyóról 
biztosítható.  
  
A vezetékes ivóvízhálózat a településen teljesen kiépült. A település ivóvíz gerincvezeték hálózatának 
hossza 22.400 fm, amely 80-150 mm átmérőjű, túlnyomó többségében KM-PVC anyagú 
nyomóvezetékekből áll. A hálózat nagy része körvezetékes kialakítású, csupán a zsákutcákban és a 
település szélein találhatók ágvezetékek.  
 
A települési vízműtelepek és vízműkutak a Petőfi Sándor utcában, a 1129/3, a 1129/18, és a 038/59, 
038/83 hrsz-ú ingatlanokon, valamint a Dudás utcában a 732 és 770 hrsz-ú ingatlanokon találhatók. 
 
A vízellátó rendszer műtárgyai, berendezései: 
 
 kezelőépület; 
 200 m3-es alsótároló vb. medence, a kezelőépülettel közös építészeti szerkezetben; 
 fertőtlenítő berendezés: ADVANCE klórgáz adagoló; 
 2 m3-es előtároló tartály; 
 vastalanító feladó szivattyú: D-l4 búvárszivattyú; 
 vastalanító berendezés: Z-2200 típusú kétszintű sorba kötött rendszerű kavicsos szűrőtartály, 

nyomóventillátorral (töltetlazítás), szűrési sebesség: 2,5 - 6,4 m/h; 
 vasiszap ülepítő, szikkasztó műtárgy: 4,0 x 2,5 x 1,4 m-es vb. medence; 
 VLV-600 gáztalanító (2. sz. kút gázmentesítése); 
 LVS-600 gáztalanító (5. sz. kút gáztalanítása); 
 hálózati szivattyúk: 1+2 db D-14 típusú vízszintes patronos búvárszivattyú; 
 magas tároló: 50 m3-es hidroglóbusz. 
 
Vízkezelési technológia: 
 
A település vízellátását állandó üzemben a 3. sz. és a 6. sz. kút biztosítja, rásegítésnél az 5. sz. kút 
kapcsolható. Az 1. sz., 2. sz. és a 4. sz. kút tartalék kút. A 2. sz. kút esetében lehetőség van a strand 
részére történő vízátadásra. A kutakból búvárszivattyúval termelt víz (2. sz. és 5. sz. kút esetében a 
gáztalanítás után) a 2 m3-es előtárolóba kerül, innen D-l4. típusú feladó szivattyú a vastalanítóra 
juttatja a vizet. A visszamosáskor keletkező mosóvíz a vasiszapszikkasztó medencébe kerül, a mosóvíz 
hálózati víz, a töltetlazításhoz nyomóventillátor szolgáltatja a levegőt. A vastalanított víz az alsó 
tárolóba kerül és fertőtlenítés után hálózati szivattyúk juttatják a hálózatba, illetve az 50 m3-es 
hidroglóbuszba. 
 
A vízbázist az alábbi 6 db mélyfúrású kút adja: 
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21. táblázat: Mélyfúrású kutak adatai 

 
 
A kitermelt felszín alatti víz összesen: 163.200 m3/év (2017. évi KSH statisztikai adat). 
 
Földtani, vízföldtani jellemzők: 
 
A Jászsági medence területét két fő részre, az É-i mezozoós és a D-i flis aljzatú egységre osztjuk, 
melyeket a prevariszkuszi Balaton vonal választ el egymástól. Ez a vonal nagyjából Jászberény 
körzetében húzódik ÉK-DNy-i irányba. Ezen kívül azonban több ÉK-DNy-i irányú törésvonal is 
kimutatható a terület szegélyén, melyeket többé-kevésbé a Zagyva és Tárna folyók mai medre követ. 
 
A község az Ős-Tarna hordalékkúpjának nyugati szegélyén helyezkedik el, egy pannon kimagasodás 
tétjén. Ez az oka annak, hogy a nagyobb folyóvízi energiák itt nem tudták kifejteni hatásukat sem a 
pliocénben, sem a pleisztocénben, egyedül ez utóbbi felső részén alakult ki 1-2 db 3-4 m vastag 
durvaszemcsés homokréteg. A pleisztocén folyamán az Ős-Tarna üledékanyagaiból jelentős 
mennyiségű homokot fújtak ki az északias szelek, kialakítva a Jászszentandrás-Hevesi homokhátat. 
A felső pannon rétegek vastagsága a térségben 700-750 m között alakul. Jellegzetes regressziós 
rétegsor, amely alul agyag, agyagos kőzetlisztből áll, majd feljebb homok rétegek válnak uralkodóvá. 
Az egész összletre jellemzőek a vékony lignitbetelepülések. Korábban a 350 m alatti felső - pannon 
homokok termelésbe állításában láttak megoldást a település vízellátására. A feltárható víz meleg, 
gázos, 750 mg/l-es oldott anyag tartalmú nátriumhidrogénkarbonátos jellegű, határérték körüli 
arzéntartalommal. 
A felső pliocén (levantei) lignites tarkaagyagos képződmény Jászszentandrás területén 210-360 m 
között van jelen. 
A negyedidőszaki képződmények már főképp folyóvízi üledékek, amelyek a hegylábaktól kiindulva D-
re folyamatosan vastagodnak. A jászladányi fúrásban 432 m vastagságban tárták fel. Jászszentandrás 
térségében a negyedidőszaki képződmények vastagsága 100 m-ről mintegy 200 m-re növekszik a D-i 
irányban kis távolságon, kb. 2 m-en belül. Az alsó-pleisztocén időszak üledékanyaga nagyobb részt 
iszapos agyag és agyag, amelyben néhány méter vastagságú iszapos homok rétegek találhatók. 
A közép-pleisztocén üledéksor a felszíntől számítva 25-80 m között helyezkedik el. Vízbázis védelmi 
szempontból kedvező, hogy 25-60 m kőzött vastag agyagréteg található, míg 60-80 m között - ÉK-i 
irányban vastagodó - jó vízbeszerzési adottságokkal rendelkező, túlnyomórészt középszemcsés 
(helyenként durva) homokok jelentkeznek. Az 1980-as évektől kezdve egyre inkább a középső 
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pleisztocén képződményekre tevődött át a vízbeszerzés súlypontja. Ezek a létesítmények korszerű 
kavicsolt szűrős kutak, termelési biztonságuk nagy. A kitermelhető víz csekély oldott anyag tartalmú 
(450-610 mg/l), nem gázos, viszont vasas, mangános. (Megjegyzés: az 551,3 m-es kút ezért került 
lemélyítésre, mert a két üzemelő vízmű kút rétegére sok engedély nélküli magán kutat telepítettek az 
1990-es évektől, így a víz minősége veszélyeztetetté vált. Ennek jelei viszont máig sem mutathatók ki.) 
A 0-25 m között elhelyezkedő felső pleisztocén üledékek túlnyomóan finomszemű kőzetlisztből és 
homokból állnak. Jelentős az öntözési célú igénybevétel a 15-25 m közötti közép és durvaszemcsés 
homokszintek, amelynek a felszín felől, illetve ÉK-ről megfelelő utánpótlása van. 
Típusos lősz képződmények a felszínen Jászszentandrásról kissé távolabb D-i és É-i irányban települtek. 
Felszíni képződményként jelentős vastagságú, összefüggő eolikus eredetű homokkaréj a jellemző. 
A térség talaj- és rétegvíz szintjének vizsgálata kettős nyomásrezsimet mutat. A talajvíz és a felső 
pleisztocén rétegvíz nyomásszintje lényegében megegyezik. A víztermelés által érintett középső 
pleisztocén összlet negatív nyomásállapotú, majd lefelé haladva fokozatosan ismét növekedni 
kezdenek a rétegvíz szintek (pozitív nyomásrezsim). 
A biztonságba helyezési intézkedések megalapozása, prioritása szempontjából célszerű áttekintem a 
vizsgált terület egyéb adottságait is. 
A vízbázis tágabb térségében zömmel nem öntözött szántóföld, kisebb részben szőlő és gyümölcsös 
művelési ágú területek találhatók. A szennyeződés megkötés késleltetés szempontjából fontos 
jellemző, hogy a kutak közepes adszorpciós képességgel rendelkező kovárványos barna erdőtalajú 
területen kerültek lemélyítésre. 
A VITUKI Kht. által elkészített szennyeződés-érzékenységi kategorizálás szerint a vízmű kutak által 
igénybevett körzet a „2" érzékeny területi kategóriába tartozik, melynek indoka az, hogy a csapadékból 
20 mm-nél nagyobb utánpótlódás valószínűsíthető. 
 
A fenti földtani, vízföldtani adatok alapján, felállítható a térség hidrogeológiai modellje. A térségben 
az üzemelő kutakat figyelembe véve, 6 modellréteg különíthető el, a kutak által megnyitott, 
pleisztocén, összletben. Amennyiben az Üzemelő, sekély mélységű kutak védettek, úgy a lényegesen 
mélyebb, tartalék kutak is védettek, így külön vizsgálatuk nem szükséges. 
 

A jászszentandrási vízműkutak védőterületeinek és védőidomainak kijelölése 
 

I. Védőterületek 
 Belső védőövezet: 

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 20 napos elérési időhöz tartozó idomnak egyik kút 
esetében sincs felszíni metszete, csak a minimális, 10 m sugarú körnek megfelelő belső 
védőterület kijelölése szükséges. Ez a kutak körül rendelkezésre áll. Az ingatlanok a 
Jászszentandrási Önkormányzat tulajdonában lévő, kivett művelési ágú területek. 

 Külső védőövezet: 
A vizsgálattal megállapítást nyert, hogy a 180 napos elérési idejű védőidomnak nincs felszíni 
metszete, ezért a kutak körül a felszínen külső védőövezet kijelölése nem szükséges. 

 Hidrogeológiai „A” védőövezet: 
A vizsgálattal megállapítást nyert, hogy az 5-éves elérési idejű védőidomnak nincs felszíni 
metszete, ezért a kutak körül a felszínen hidrogeológiai „A" védőövezet kijelölése nem 
szükséges. 

 Hidrogeológiai „B” védőövezet: 
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kutak 50 éves elérési időhöz tartozó 
védőidomának nincs felszíni metszete, az áramvonalak nem érik el a talaj víztartót. Ezért, 
hidrogeológiai „B" védőövezet kijelölése nem szükséges. 
 

II. Védőidom 
1. Belső védőidom: 
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A 20 napos elérési időhöz tartozó védőidom a kutak, mint tengely körül felvehető, 10 m sugarú 
körrel jellemezhető, felszíni metszete nincs, így a belső védőövezettel a belső védőidom felszíni 
vetülete megegyezik. 

2. Külső védőidom: 
A 180 napos külső védőidomnak nincs felszíni metszete. Az idom felszínhez legközelebbi 
pontja: - 60 m (39 mBf.) 
A legtávolabbi:       - 80 m (19 mBf.) 

3. Hidrogeológiai „A” védőidom: 
Az 5 éves elérési időhöz tartozó idomnak nincs felszíni metszete. A felszínhez legközelebbi 
pontja: - 30 m (69 mBf.) 
A legtávolabbi:       - 80 m (19 mBf.) 

4. Hidrogeológiai „B” védőidom: 
Az 50 éves elérési időhöz tartozó védőidomnak nincs felszíni metszete. Az áramvonalak 50 év 
alatt a 3-as szint közepéig feljutnak. A ,3" védőidom felszínhez legközelebbi pontja: - 20 m (79 
mBf.), a legtávolabbi: -140 m (- 41 mBf.) 

 

POTENCIÁLIS SZENNYEZŐ FORRÁSOK A VÉDŐTERÜLETEN, ÉS A VÉDŐIDOMOK FELSZÍNI VETÜLETÉN: 
 
Potenciális szennyező forrásként elsősorban a lakott településrész nevezhető meg, bár a 
csatornahálózat kiépült. Az engedély nélküli lakossági kutak zömmel a felszín közeli homokra 
települtek, ezek jelentik a legnagyobb veszélyt. Hatósági intézkedést igénylő szennyező forrásról nincs 
tudomásunk. 
 
A VÉDŐÖVEZETEKRE, ÉS VÉDŐIDOMOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
 
Az adott területen betarthatók a vonatkozó 147/2010 (IV.29.) Korm. Rend. 2. mellékletében, illetve a 
123/1997 (VII. 18.) Korm. rend. 5 sz. mellékletében felsorolt korlátozások. A biztonságos 
üzemeltetéshez szükséges főbb teendőket az alábbiakban kiemeljük. Egyéb korlátozás, monitoring 
létesítése véleményünk szerint nem szükséges. 
 

68. kép: A jászszentandrási hidroglóbusz látképe 
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Jászszentandrás Ivóvízminőség-javító Projekt 
 
A projekt címe: KEHOP-2.1.3-15 - Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra 
vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására 
A beruházás a 272/2017. (IX.4.) Korm. Rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű. 
 
Jászszentandrás részt vesz a KEHOP-2.1.3-15 kódszámú Ivóvízminőség-javító Projekt-ben, amelynek 
célja komplex vízkezelő berendezés telepítése, új kút fúrása és meglévő vízműkút eltömedékelése. 
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget 
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott 
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben 
rögzített paramétereknek, határértékeknek.  
 
A tervek már elkészültek, amelyekre 2018. évben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vízjogi létesítési engedélyt adott. 
 
A kivitelezési munkálatok várhatóan a 2019. évben valósulnak meg. 
 
 
Külterületi vízellátás 
 
A külterületen található telepek, majorok, tanyák vízellátását egyedileg oldják meg, fúrt kutakból. A 
korábbi termelőszövetkezetek és állami gazdaságok átalakulása, megszűnte után a viszonylag gyakori 
tulajdonosváltozások miatt, olykor követhetetlen a helyi vízellátó rendszerek üzemeltetőinek 
változása.  
A mezőgazdasági telepeken rendszerint kismélységű kutakból biztosítják az állatok ivóvízellátását, így 
ezekkel külön nem foglalkoztunk. 
 
Ezek a kutak helyi, saját szükségletek kielégítésére szolgálnak. A kivitelezés során a kutak körül a 10 m 
sugarú körnek megfelelő védőterületet általában kialakították. Ennek, illetve a vízbázisok védelméről 
szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendeletben foglaltaknak a betartását minden külterületi mélyfúrású 
kútnál a hatóságoknak rendszeresen ellenőrizni kell. 
 
A külterületi majorok, telepek vízellátórendszerei a jelenlegi igényeknek megfelelnek. Távlati 
fejlesztésüket, bővítésüket, illetve új rendszerek létesítését a KÖTIVIZIG engedélyezi, melyhez – igény 
szerint, a felszín alatti vízbázisok ismeretében, - a KÖTIZIG szakértői javaslatot ad. Tervezéskor minden 
esetben -állattartó telep kialakításakor kiemelten- be kell tartani "a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. 
rendelet előírásait.  
 
A belterülettől távol eső telepek, majorok, tanyák vízellátása távlatban is csak egyedileg oldható meg, 
a nagy távolságok miatt a települési hálózatra gazdaságosan nem kapcsolhatók rá. Ezzel kapcsolatosan, 
a magán célú csőkutak létesítésének engedélyezése során a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásait 
kell alkalmazni. A kutak szabályos engedélyeztetése és kivitelezése a felszín alatti vizek védelmét 
szolgálja. 
 
A külterületi majorok vízellátását kismélységű kutakból oldották, illetve oldják meg.  
Egyes tanyák udvarain találhatók még ásott kutak. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a 
védőterületekre vonatkozó korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet szabályoz. A kutak védőterületén belül tilos olyan tevékenységet végezni, melynek 
következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet 
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sérülékenysége, illetve 6 hónapon belül le nem bomló, károsító anyag kerül a vízkészletbe. A 
sérülékeny területeken nem lehetnek olyan szennyezőforrások (pl. szigeteletlen trágyatárolók, 
hulladékgödrök, korszerűtlen üzemanyagtárolók), melyek a csapadék közvetítésével a talajvizet 
veszélyeztetik. A vízbázis védelme szempontjából különösen nagy gondot kell fordítani a kommunális 
és az állattartásból származó szennyvizek elvezetésére, biztonságos elhelyezésére. A mezőgazdasági 
tevékenységek végzésével kapcsolatban ugyanakkor be kell tartani a 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 
előírásait. 
 
A külterületi helyi, saját szükségletek kielégítésére szolgáló kutak esetén is kötelezően érvényes a 10 
m sugarú körnek megfelelő védőterületet kialakítása. Ennek, illetve a vízbázisok védelméről szóló 
123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltaknak a betartását a hatóságoknak rendszeresen 
ellenőrizni kell. 
 
A meglévő vízellátó rendszerek bővítését, illetve újak létesítését – a felszín alatti vízbázisok 
ismeretében – a KÖTIVIZIG engedélyezi, igény szerint javaslatot is tesz rá. Tervezéskor minden esetben 
– állattartó telep kialakításakor kiemelten – be kell tartani "a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 
előírásait. 
 
A külterületi tanyák és egyes állattartó telepek vízellátását rendszerint egyedileg, többnyire 10-30 m 
körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még néhol ásott kutak is. 
Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre vonatkozó korlátozásokat és 
tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szabályoz.  
 
A belterülettől távol eső telepek, majorok, tanyák vízellátása a távlatban is csak egyedileg oldható meg, 
a nagy távolságok miatt a városi hálózatra gazdaságosan nem kapcsolhatók. 
 
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés "C" pontja értelmében az 500 m³/év vízigényt 
meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet kitermelő kút létesítését a település 
jegyzője engedélyezheti. Minden egyéb esetben a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség az engedélyező hatóság.  
 
A kismélységű kutak különböző létesítményektől, potenciális szennyező forrásoktól való minimális 
védőtávolságát mindenhol be kell tartani! Környezetvédelmi szempontból különösen nagy figyelmet 
kell fordítani a kutak helyes kialakítására, a szennyező anyagok bejutásának megakadályozására. 
 
A felszín alatti vizek védelme 
A víz alapvető és pótolhatatlan lételeme minden élőlénynek. Az érintetlen vagy természetközeli 
állapotú tiszta felszíni és felszín alatti vizek a biodiverzitás megőrzése szempontjából kiemelt 
jelentőségűek. A víz természeti erőforrásként is értékes. A felszíni és felszín alatti vizeket megannyi 
gazdasági tevékenységhez használják fel: turizmus, mezőgazdaság, ipar, bányászat és nem 
utolsósorban ezek az ivóvíz legfőbb forrásai is. Az ivóvízbázisok védelme, a vízminőség javítása, a 
fenntartható vízkészlet-gazdálkodás megteremtése a települések kiemelten fontos feladatai.  
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Jászszentandrás Község "érzékeny" felszín alatti vízminőség 
védelmi területen fekvő településként van nyilvántartva. 
"A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről" 
rendelkező 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 23 §. (1) bekezdés a.) pontja értelmében a vízbázisok 
hidrogeológiai védőidomát legkésőbb 2007. szeptember 01-ig meg kellett határozni és ki kellett 
jelöltetni. 
A vonatkozó jogszabály (123/1997. Korm. rendelet) szerint a településen lévő vízműkutak körül 
kötelezően kialakítandó 10 m sugarú belső védőterület lehatárolása megtörtént. 
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A területhasználatokat érintő bevezetendő egyedi intézkedésekre vagy korlátozásokra a vízbázis 
biztonságba helyezése érdekében nincs szükség. A kutak a település önkormányzatának a 
tulajdonában lévő ingatlanokon, megfelelő, zárt, kerítéssel körbevett védőterületen helyezkednek el. 
A térség területén a múlt század első felében több mélyfúrású (200 – 250 m talpmélységű) kutat is 
létesítettek, melyeknek egy részét eltömedékelték, másik része viszont használaton kívül, de azóta is 
létezhet. Fontos feladat a meglévő kutak pontos helyének feltérképezése, tulajdonosának, vízjogi 
engedélyezettségének és távlati használatának kiderítése. Amennyiben valamelyik kutat használaton 
kívül akarják helyezni, eltömedékelését – vízbázis védelmi szempontok miatt – csak szakszerűen, 
engedélyek alapján lehet elvégezni. 
A "vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról" szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti, az 500 m3/év kitermelt vízmennyiséget meg nem haladó, kizárólag házi 
vízigény kielégítésére szolgáló, sekély (maximális talpmélység 25 m) mélységű kutak önkormányzati 
engedélyezési hatáskörbe tartoznak. (Létesítés, használatba vétel, megszüntetés, eltömedékelés, stb..) 
Ezek engedélyezésénél figyelembe kell venni az alapvető vízbázisvédelmi követelményeket 
(palástcementezés, stb.). 
A lakossági fúrt kutakra ugyancsak a 10 m – es védőtávolság megtartása kötelező. 
A meglévő vízellátó rendszerek bővítését, illetve újak létesítését – a felszín alatti vízbázisok 
ismeretében – a KÖTIVIZIG engedélyezi, igény szerint javaslatot is tesz rá. Tervezéskor minden esetben 
– állattartó telep kialakításakor kiemelten – be kell tartani "a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 
előírásait. 
A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatosan az alábbi fontosabb jogszabályokat kell figyelembe 
venni: 
 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről, különös tekintettel a település ivóvízbázisára és a strandi 
kutakra. 

 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről. 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 
 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről. 
 27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő 

települések besorolásáról" KvVM rendelet 
 
 
Vízbázisvédelem 
 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a felszín alatti vizek védelméről) előírásai szerint kell eljárni a 
vízbázisvédelem során. 
A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről) szerint, a közcélú vízbázisok biztonságos üzemelése érdekében 
felül kell vizsgálni a vízbeszerzés céljából igénybe vett felszín alatti vízbázisok védettségét. 
A vizsgálatok során kötelezően meg kell határozni a különböző elérési idejű védőövezeteket: belső (20 
nap), külső (6 hónap), és a hidrogeológiai ("A" zóna 5 év, "B" zóna 50 év) védőövezetek. 
A jászszentandrási vízműkutak védettségi vizsgálatának és hidrogeológiai lehatárolásának 
dokumentációját 2013. március hónapban készítette el a Kútfej Vízkutató és fúró tervező Kkt. 
Jászszentandrás település ivóvízbázis védőterület-védőidom kijelölő határozatát 2015. április 27-én 
adta ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya.  
A határozat azonosító száma: 36600/749-6/2015. ált. 
A határozat hatályos: 2025. április 30-ig. 
A határozat szerint a védendő objektumok az alábbiak: 
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22. táblázat: Üzemelő vízműkutak 

 
 
Engedélyezett éves vízmennyiség: 160.000 m3. 
 
Az elvégzett számítások és modellezés alapján az 50 éves elérési időhöz tartozó védőidomnak nincs 
felszíni metszete, így felszíni védőterület, „A" és „B" védőzóna kijelölése nem szükséges. (A 123/1997. 
(VII. 18.) Korm. rendelet 3.§ (4) bek. szerint „ A külső védőövezetet és a hidrológiai védőövezet „A" és 
„B" védőzónáit akkor kell kijelölni, ha az adott védőidomnak van metszete a felszínen.) 
 
Belső védőövezet kijelölése: 
A belső védőövezet a termelő kút közepétől mért 10 m sugarú körben kell kijelölni. 
 
A vízellátást szolgáló egyéb műtárgyak, vezetékek védőövezet kijelölése: A földbe fektetett 
vízvezetékeknél a 123/1997. (VII.8.) Kormányrendelet 4. számú melléklete alapján a védősáv határa a 
vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m mélységig, kétoldalt 2-2 m távolságig terjed. 
 
 
A kutak védettség vizsgálatát a 123/1997 Korm. Rend. előírása szerint kell elvégezni. Amennyiben a 
természetes védettség nem igazolható, védőidom, védőterület kijelölésével kell biztosítani azt. 
 
A hivatkozott jogszabály legfontosabb előírásai: 
2. § (1) A védelem, felszín alatti vízbázisnál védőidom, védőterület; felszíni vízkivétel esetén védőterület; 
a kivett víz kezelését, tárolását, elosztását szolgáló vízi létesítmény esetén védőterület, illetve védősáv 
meghatározását, kijelölését, kialakítását és fenntartását jelenti. 
(2) A védelem a biztonsági intézkedések részleges vagy teljes körű végrehajtásával valósítható meg. 
(3) A védelem érdekében 
a) felszín alatti vízbázis esetében a védőidomot és védőterületet belső, külső, valamint hidrogeológiai, 
b) felszíni vízkivételnél a védőterületet, belső, külső és hidrológiai védőövezetekre osztva kell 
meghatározni, kijelölni, kialakítani, és fenntartani. 
(4) A védőövezetek, a védelem céljával összefüggő és a terület használatával kapcsolatos korlátozások 
szempontjából egységes és kapcsolódó rendszert alkotnak. 
(5) A védőövezetek határait a hidrológiai, hidrogeológiai adottságok, továbbá 
a) az igénybe vett vagy lekötött vízbázisoknál a vízbázis engedélyezett víztermelése, 
b) a távlati vízbázisoknál a vízbázis teljes kapacitása és e rendelet 2., illetőleg 3. számú mellékletében 
foglaltak alapján kell meghatározni. 
3. § (1) A felszín alatti vízbázisok esetén a 2. számú melléklet szerinti 
a) belső védőidom, védőövezet rendeltetése: a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme 
a szennyeződéstől és a megrongálódástól; 
b) külső védőidom, védőövezet rendeltetése: a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló 
szennyező anyagok elleni védelem; 
c) hidrogeológiai védőidom, védőövezet rendeltetése: a le nem bomló szennyező anyagok elleni 
védelem, amelyet vagy a vízkivétel teljes utánpótlódási területére (vízgyűjtőjére) vagy meghatározott 
részére kell kijelölni. 
(2) A hidrogeológiai védőidom, illetve védőövezet a 2. számú melléklet szerinti "A", "B" és "C" 
védőzónákból áll. 
(3) A belső védőövezet kialakítása minden esetben kötelező. 
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(4) A külső védőövezetet és a hidrogeológiai védőövezet 'A" és "B" védőzónáit akkor kell kijelölni, ha az 
adott védőidomnak van metszete a felszínen. 
(5) Ha a teljes felszín alatti utánpótlódási terület nagyobb a "B" védőzónánál, a "C" védőzóna kérelemre 
vagy hivatalból kijelölhető, ha azt a vízbázis védelme indokolttá teszi. 
(6) A távlati és a lekötött felszín alatti vízbázisoknál 
a) belső és külső védőidomot, illetőleg védőövezetet nem kell meghatározni, 
b) a hidrogeológiai védőidom, illetőleg védőövezet "A" belső zónáját csak akkor kell meghatározni, ha 
a tervezett vízkivételek konkrét helye, mélységköze, a kutankénti víztermelés már megközelítőleg 
ismert; 
c) a hidrogeológiai védőidom, illetőleg védőövezet "B" külső zónáját minden esetben meg kell 
határozni. 
 
A vizsgálatok során kötelezően meg kell határozni a különböző elérési idejű védőövezeteket: 
belső (20 nap), külső (6 hónapnap) és a hidrogeológiai („A" 5 év, „B" 50 év). 
A védelem mértékétől függően szükséges az egyes védőövezetek, védőzónák kijelölése. 
 
 
A vízbázis védőterületeinek és védőidomainak kijelölése: 
 
Potenciális szennyező források a védőterületen és a védőidomok felszíni vetületén 
Potenciális szennyező forrásként elsősorban a lakott település rész említhető, bár a település 
csatornázott. A vízmű környezetében mezőgazdasági területek vannak, a település rendezett, 
elhagyott szeméttelepet, szabálytalan trágyatárolást nem észleltünk. Szennyezést okozó ipari 
tevékenység nincs. Hatósági intézkedést igénylő szennyező forrásról nincs tudomásunk. 
 
A védőövezetekre és védőidomokra vonatkozó előírások 
Az adott területen betartandók a vonatkozó 147/2010 (IV.29.) Korm. Rend. 2. mellékletében, illetve a 
123/1997 (VII. 18.) Korm. Rend. 5 sz. mellékletében felsorolt korlátozások. A biztonságos 
üzemeltetéshez szükséges főbb teendőket az alábbiakban kiemeljük. Egyéb korlátozás, monitoring 
létesítése véleményünk szerint nem szükséges. Az üzemen kívüli K-33, B-41 és K-44-es sz. kutak kiváló 
észlelési lehetőséget nyújtanak. 
 
Az ivóvízbázis fenntartójára, üzemeltetőjére az alábbi kötelezettségek vonatkoznak:  
A felszín alatti vízbázis minőségének megóvása érdekében gondoskodni kell a lehetséges szennyező 
források esetleges káros hatásának megszüntetéséről, illetve annak ellenőrzött körülmények között 
tartásáról. 
A biztonságban tartást szolgáló intézkedéseket fenti kijelölésnek és lehatárolásnak megfelelően kell 
biztosítani. 
A vízbázis fenntartója köteles a védőövezetekre vonatkozó területhasználati korlátozásokat betartani. 
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41. térkép: A jászszentandrási ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete 

 
 
Javaslat a védőövezetekre vonatkozó területhasználati korlátozásokra:  
 Belső védőövezet: 

o Kijelölése kötelező! A belső védőidomban és védőövezet területén csak a vízkivétel 
létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó 
vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell 
üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, 
illetve a vizet gyűjtő, kitermelő és szállító berendezésekbe. 

o A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvízből visszamaradó, pangó vizek ne 
keletkezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol 
trágyázás,(szerves vagy műtrágya) valamint növényvédő szerek használata tilos. 

o A belső védőövezetet be kell keríteni és őrzéséről ennek ellenére gondoskodni kell. 
o A belső védőidomban és védőövezet területén rendszeresen a vízilétesítmény üzemeltetőjének 

azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban 
meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel 
rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá, az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az 
ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre 
(így például átmeneti munkavégzésre) esetileg feljogosít. A belépésre engedélyt adó köteles 
gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak. 

o Gondoskodni kell a belső védőterületek folyamatos karbantartásáról, illetve bekerítéséről. 
o A vizsgált kutaknál a belső védőterület 10 m sugarú körnél nagyobb, kialakított, bekerített. 

 Külső védőövezet: 
o Kijelölése nem szükséges. ( Az elérési idő > 6 hónap.) 

 Hidrogeológiai „A" zóna: 
o Kijelölése nem szükséges (Az elérési idő > 5 év ) 

 Hidrogeológiai „B" zóna: 
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o Kijelölése nem kötelező (Az elérési idő > 50 év). Javasoljuk azonban az alábbi korlátozások 
érvényesítését a modellezéssel lehatárolt felszínalatti térrészre vonatkozóan. 

o Tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte, vagy üzeme a felszín alatti víz minőségét 
károsíthatja. 

o A védőidomon belül tervezett új vízkivételek esetében javasoljuk, hogy kizárólag csak 
elfogadható ráhatást eredményező, hidrogeológiai hatásvizsgálatot követően legyenek 
engedélyezhetők. 

o A védőidom alap és fedőlapjai közötti térrészt érintő fúrások esetében, azaz a 20 m-nél mélyebb 
kutaknál, szükséges a záró rakat teljes hosszban történő palástcementezése. 

o A védőidomon belül tilos olyan tevékenységet végezni, melynek eredményeként jelentősen 
csökken a vízbázis természetes védettsége, illetve nő a környezet sérülékenysége. 

o A védőidom felszíni vetületét érintő területen a 219/2004 Korm. rend. szerinti kockázatos 
(szennyező) anyag közvetett bevezetését nem javasoljuk, közvetlen bevezetése jogszabályilag 
tilos! 

o A felső szint védelme érdekében a talajvíz szennyezés elkerülésére, az engedély nélküli, 
szabálytalan kutak felderítésére különös gondot kell fordítani. 

o Monitoring hálózat kiépítését nem tartjuk szükségesnek. 
 
A kút üzemeltetéséhez szabályzatot kell készíteni, melyben javasoljuk az alábbi rendszeres mérések 
elvégzését előírni: 
 
 kút vízhozama a vízórán hetente, 
 üzemi és nyugalmi vízszintmérés havonta, 
 vízminőség ellenőrzése figyelő kutaknál is évente, 
 üzemelő kutak vízszintje havonta, 
 
A figyelő kutak vízszint mérésekor naplózni kell az üzemelő kutak vízhozamát és üzemi vízszintjét is. 
A fenti rendszeres méréseken túlmenően, javasoljuk a kutak ellenőrző műszeres felülvizsgálatát 
legalább 4 évenként elvégeztetni, az alábbi mérésekkel: 
 
 talpmélység ellenőrzés, 
 reométerezés, 
 kapacitásmérés, 
 visszatöltődés mérés, 
 víz és gázvizsgálat, 
 
Fenti mérések alapján a kutak állapota, a rétegnyomások alakulása figyelemmel kísérhető, az esetleges 
kúthibák időben észlelhetők. 
Az észlelések adatainak értékelésével a védettség vizsgálatot 5 évenként célszerű megismételni. 
 
Egyéb előírások: 
 A vízbázis biztonságos üzemeltetése, valamint a felszín alatti vizekre gyakorolt depresszionáló 

hatás figyelemmel kísérése érdekében: 
 a kiépített vízbázis kútjain az egyéb előírások során elrendelt állandó üzemi  méréseket 

rendszeresen kell végezni, 
 a termelő kutakon évi egyszeri alkalommá] vízkémiai vizsgálatokat kell végezni a  21/2002. (IV. 

25.) KöViM rendelet 3. sz. mellékletében megadott „A" és „B" jelű  komponenskörre, 
 a vizsgálati eredményeket a tárgyévet követő március 31-ig meg kell küldeni a  vízügyi 

hatóság részére.  
 Évente legalább egy alkalommal helyszínelni (ellenőrizni és vizsgálni) szükséges a védelembe 

helyezett vízbázis állapotát. 
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 A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveiméi intézkedést kell kezdeményezni.  

 A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosultaknak mindenkor biztosítani kell.  
 A védőterület, védőidom kijelölő határozat hatályba lépését követő 10 éven belül felül kell 

vizsgáim és szükség esetén módosítani kell a védőterület, -védőidom kijelölését. 
 

A Jászszentandrás települést ellátó ivóvízbázis védőterület-védőidom kijelölési határozattal 
rendelkezik a 36600/749-6/215. ált. iktatószámon. 
A határozat hatályos: 2025. április 30-ig. 
Új engedély kiadása esetén aktualizálni kell a védőterület lehatárolását. 
 

Geotermikus energia, termálvíz hasznosítás 
 

A geotermikus energia-hasznosítás a megújuló energiaforrások egy olyan csoportja, amely hazánkban 
bőségesen rendelkezésre áll. Nevezhetnénk akár a „jövő energiájának” is, ugyanis kedvező 
adottságaink ellenére jelenleg még nagyon alacsony mértékben történik a kiaknázása, noha a 
megfelelő technológiák már régóta rendelkezésre állnak.  
 

Az 1950-60 -as években a térség területén kőolaj és földgázkutató fúrásokat végeztek. Termálvizet 
több helyen is találtak, de jelentősebb szénhidrogén kincsre nem bukkantak.  
A mai modern technika lehetőséget teremt a termálvíz, illetve a termálvízkutak többcélú 
kihasználására (pl: épületek, üvegházak fűtése, kiserőművek üzemeltetése, stb.). Ehhez olyan 
technológiák alkalmazása szükséges, amelyek képesek elviselni a rendelkezésre álló víz magas 
hidrogénkarbonát tartalmát, ásványi anyag-tartalmát, és a rendkívül alacsony vízkeménységet.  
A fűtésre vagy egyéb célokra is felhasználható termálvíz adta lehetőségek kihasználását célszerű minél 
szélesebb körben támogatni. 
 

Jászszentandrás esetében is érdemes lenne több figyelmet szentelni a geotermikus energia 
hasznosításának, hiszen olcsó és környezetbarát módon lenne megvalósítható ezzel a „zöld” energiával 
például közintézmények fűtése, vagy akár melegházak, kertészetek melegvízellátása is. 
 
 

A Víz Keretirányelv célkitűzései 
 

A Víz Keretirányelv megteremti a jogi kereteket a szárazföldi felszíni vizek, az átmeneti vizek, a parti 
vizek és a felszín alatti vizek védelmének megvalósításához. 
Az általános célokat az 1. cikk határozza meg: 
 A vízi ökoszisztémák, és - tekintettel azok vízszükségletére - a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül 

függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek állapotának javítása és védelme. 
 A vízkészletek fenntartható használatának elősegítése. 
 A különösen veszélyes anyagok vizekbe való bevezetésének fokozatos csökkentése és 

megszüntetése. 
 A felszín alatti vizek szennyezésének csökkentése. 
 Az áradások és aszályok hatásainak mérséklése. 
A környezeti célkitűzéseket a 4. cikk határozza meg. A legfontosabb előírások a felszíni vizekkel 
kapcsolatban: 
 El kell érni a víztestek jó ökológiai állapotát 15 év alatt. 
 El kell érni az erősen módosított és mesterséges víztestek jó potenciálját és jó kémiai állapotát 

15 év alatt. 
 Meg kell akadályozni a felszíni vizek állapotának romlását. 
A legfontosabb előírások a felszín alatti vizekre vonatkozóan: 
 El kell érni a jó mennyiségi és minőségi állapotot 15 év alatt. 
 Vissza kell fordítani a jelentős terhelési trendeket. 
 Meg kell akadályozni, illetve korlátozni kell a káros anyagok vizekbe történő bejutását. 
 Meg kell akadályozni a felszín alatti vizek állapotának romlását. 
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42. térkép: Az Országos Vízminőségvédelmi Terület kiterjedése Jászszentandrás közigazgatási területén 

 
 

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 
 
Belterületi szennyvízelvezetés 
 
Jászszentandrás Község víziközműveinek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 
Szolnok, Kossuth L. u. 5.). 
Jászszentandrás belterületének szennyvízelvezető csatornával ellátott részein elválasztott rendszerű 
csatornahálózat található.  
 
A település területén csatornahálózattal összegyűjtött szennyvíz, nyomóvezetéken keresztül kerül 
eljuttatásra az Jászapáti közigazgatási területén található (külterület, 070/1 hrsz.), regionális szenny-
víztisztító telepre. 
 
A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási 
Programról – értelmében a Jászapáti központú szennyvízelvezetési agglomeráció a 15 000 LE-nél 
nagyobb szennyvízterhelésű agglomerációk közé tartozik. 
 
Az agglomeráció főbb adatai és települései: 
 Az agglomeráció össz. lakosszáma: 16.473 fő 
 Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE): 16.890 
 
Az agglomeráció települései és lakosszámuk: 
 Jászapáti, 8585 fő 
 Jászkisér, 5448 fő 
 Jászszentandrás, 2440 fő 
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Jászszentandráson a közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások száma 1006 db, a 
közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások aránya 65,5 %-os, az összlakásszámhoz 
viszonyítva (2017. évi KSH statisztikai adatok). 
A szennyvízelvezető csatornahálózat hossza 30,20 km (2017. évi KSH statisztikai adat), amely 
gravitációs gyűjtőhálózatból, a település mélyebb fekvésű pontjain elhelyezett szennyvízátemelőkből, 
és az átemelőkhöz kapcsolódó szennyvíz nyomóvezetékekből áll. 
A gravitációs csatornák DN 160 és DN 200 mm keresztmetszetű KG-PVC csatornacsövekből, a szennyvíz 
nyomóvezetékek pedig D 63, 90, 110 mm átmérőjű KPE nyomócsövekből épültek meg. 
A közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatban elvezetett összes szennyvíz mennyisége éves 
szinten 120.380 m3 (2017. évi KSH statisztikai adat), amelynek 100 %-a III. tisztítási fokozattal (nitrogén 
és foszfor eltávolítás) is megtisztításra kerül a jászapáti szennyvíztisztító telepen. 
A háztartásokból a közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatban elvezetett szennyvíz mennyisége 
59.110 m3 (2017. évi KSH statisztikai adat). 
A lakossági szennyvíztárolókból, emésztőgödrökből, valamint a közületi és egyéb szennyvíztárolókból 
szippantott szennyvízként begyűjtött, kommunális szennyvíz mennyiségére vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre adat.   
A szippantott szennyvizeket a jászapáti szennyvíztisztító telepre szállítják, ahol megtisztításra kerülnek. 
 

43. térkép: A jászapáti szennyvíztisztító telep légifelvétele 

 
 

Jászszentandrás szennyvízelvezető rendszere hat különálló szennyvízelvezetési öblözetre 
osztható. Mindegyik öblözet saját szennyvízátemelővel rendelkezik. 
 

23. táblázat: Az egyes szennyvízelvezetési öblözetek fontosabb adatai 

  Gerincvezeték (m) 
Nyomott 

csat. 
Házibekötés Nyomóvezeték 

Körzet D160 D200 Össz. Átm. 
Hossz 

(m) 

D 160 Száma 
(db) 

Átm. 
Hossz 

(m) (m) 

1 285,5 4789,5 5075     2650,5 315 D180 9947,5 
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  Gerincvezeték (m) 
Nyomott 

csat. 
Házibekötés Nyomóvezeték 

Körzet D160 D200 Össz. Átm. 
Hossz 

(m) 

D 160 Száma 
(db) 

Átm. 
Hossz 

(m) (m) 

2 - 3126 3126     1985 229 D90 402,5 

3 - 5116 5116 D63 171 2721 309 D90 255,5 

4 - 2126,5 2126,5     1057 122 D90 359,5 

5 - 934 934     706,5 107 D50 253,5 

6 - 2162,5 2162,5     1364,5 156 D63 93 

Össz: 285,5 18254,5 18540   171 10484,5 1238   11311,5 

 

A gravitációs csatornák KG-PVC csövekből, a nyomóvezetékek PE (PN6) anyagból készültek. 
Házi átemelőt egy helyen alkalmaztak, a Kertész utcában, ahol a NY-3-0-0 jelű D63 KPE vezeték 
továbbítja a szennyvizet a gravitációs hálózat 3-0-0 jelű csatornájának végaknájába. 
 Tisztítóaknák száma: 259 db  

 Tisztítóidomok száma: 220 db 

 
 

24. táblázat: Szennyvízátemelők műszaki adatai 

Átemelő Szivattyúk 

jele típusa db P (kW) H (m) 
Qnévleges 

(l/s) 

JSZ-1 FLYGT NP 3153 2 4 16,6 15 

JSZ-2 AKC-05.250 2 2,2 18 3,2 

JSZ-3 AKC-21.430 2 4 13,3 4,2 

JSZ-4 AKC-40.483 2 5,5 18 3 

JSZ-5 AKC-05.250 2 2,2 19 2,1 

JSZ-6 AKC-05.250 2 2,2 18,5 2,7 

 
Regionális szennyvíztisztító telep: 
 
Helye: Jászapáti, külterület 070/1 hrsz. alatti ingatlan. 
 
Tervezett tisztítókapacitás:  2000 m3/nap (ebből a TFH max. 100 m3/nap) 
Tervezett LE terhelés:  19.280 LE 
 
A telep vízellátása a jászkiséri közműhálózatról biztosított.  
A felhasznált víz mennyisége kb. 3 m3/d. 
 
1./ Technológiai folyamat (BIOTOT technológia): 
 
A mechanikai előkezelő egységek, a kiegyenlítő-átemelő és a biológiai szennyvíztisztító technológiai 
sorok, valamint az iszapkezelő sor egyetlen kombinált műtárgyban helyezkedik el, melynek egységei: 
 
1./ Mechanikai előkezelés: 
 - gépi rács (résméret: 5 mm),  
 - homokfogó (kapacitás: 80 l/s),  
 - kiegyenlítő átemelő (500 m3). 
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A nyomóvezetéken érkező nyers szennyvíz egy gépi rácson és egy homokfogón keresztül érkezik a 
kiegyenlítő-átemelő egységbe, mely a rács és a homokfogó alatt helyezkedik el. 
 
2./  Biológiai tisztítás: 
 - anaerob reaktorok (2 x 100 m3),  
 - iszap-anoxikus reaktorok (2 x 59 m3),  
 - anoxikus reaktorok (2x2 db 167 m3), 
 - levegőztető reaktorok (2 x 1033 m3), 
 - utóülepítő (4 x 95 m3). 
 
A kiegyenlítő egységből búvárszivattyúk továbbítják a szennyvizet - egyenletes terheléssel - a két 
biológiai szennyvíztisztító technológiai sorra, melyek párhuzamosan üzemelnek. 
 
3./ Iszapkezelés: 
 - pálcás iszapsűrítő (105 m3). 
 
A szennyvíz-iszap fázis szétválasztása függőleges átfolyású ülepítőkben történik. A fölös iszap - kémiai 
kezelést követően - 1,0 % szárazanyag tartalommal kerül a sűrítő műtárgyba, ahonnan 9,5 % 
szárazanyag tartalommal jut tovább - polielektrolit adagolást követően - a kezelő épületbe telepített 
iszapvíztelenítő szalagprésre. 
 
 - Szalagprés típusa: LIM-3 
 - Víztelenített iszap mennyisége: 4,2 m3/nap 
 
2. / Szennyvízmennyiség mérése: 
 
A kiegyenlítő - átemelőből feladott szennyvizek, az iszaprecirkulációk, a belső recirkulációk, valamint a 
fölösiszap mennyiségét indukciós mennyiségmérővel mérik. 
A telepről távozó tisztított szennyvíz mennyiségének mérése a megépült Parshall csatornában 
ultrahangos mennyiségmérővel történik. 
 
3. / Befogadó: 
 
A tisztított szennyvíz egy fertőtlenítő műtárgyon (40 m3), valamint a megépült Parshall csatornán át 
távozik a 25. sz. belvízcsatorna bp. 5+637 km szelvényébe (X=236 115, Y=733 481). 
 
 
Jászszentandráson a 2017. évi KSH statisztikai adatok szerint: 
 
 a szennyvízcsatorna-hálózatra rákötött ingatlanok száma: 1006 db 
 az ellátott területen lévő, bekötés nélküli lakások száma: 530 db 
Ez alapján a település csatornahálózattal való kiépítettsége: ~100 %, a csatornahálózatra való rákötési 
arány pedig ~65 %. 
 
Javasoljuk ösztönző intézkedések megtételét a 95 % -os rákötési arány elérése érdekében. Amíg a 
megfelelő arány elérése nem történik meg, az Jászapáti Szennyvízelvezetési Agglomeráció továbbra 
is a „nem megfelelő" besorolású agglomerációk között szerepel. 2018. évben az Európai Unió felé 
történő jelentésben is így szerepelt, mivel a rákötési arány nem éri el a célállapotnak megfelelő 95 
% -ot. 
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Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Program 
 
Azon települések, melyek nem szerepelnek a 30/2006. (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/2002. 
(II.27.) Korm. rendelet agglomerációs jegyzékében, illetve a rendelet 3. számú mellékletében (2000 
lakosegynérték alatti csoport) besoroltak, a szennyvízelvezetés és -tisztítás megoldása jelenleg nem 
része a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programnak, előírt határidő 
nincs erre vonatkozóan.  
 
Azokon a településeken, amelyek a 30/2006. (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/2002. (II.27.) 
Korm. rendelet agglomerációs jegyzékébe, a 2000 lakosegyenérték feletti csoportok valamelyikébe 
nem sorolhatók be (az agglomerációs felülvizsgálat elvégzését követően bizonyítottan nem indokolt 
besorolásuk/átsorolásuk), a szennyvízelhelyezéssel kapcsolatos feladatokat jelenleg a közműves 
szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi 
Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programról szóló 174/2003. (X.28.) Korm. rendelet határozza 
meg: a szennyvízelhelyezés megoldása egyedileg, az összességében legkedvezőbb alternatíva 
megkeresésével történhet.  
 
 
Külterületi szennyvízelhelyezés 
 
A külterületi tanyákon, majorokban jelentősebb mennyiségű szennyvíz nem keletkezik. Ezeken a 
helyeken a szociális szennyvizek elhelyezhetők szikkasztással, amennyiben ennek feltételei adottak. 
Ahol a szikkasztással kapcsolatos előírások nem teljesülnek, ott a zárt, szigetelt tározóban történő 
gyűjtésről és a szippantott szennyvíz fogadó aknában történő elhelyezésről kell gondoskodni.  
 
Távlatban, kis mennyiségű szennyvizek esetében továbbra is a gyűjtés és szállítás lehetősége jöhet 
szóba, azzal a megkötéssel, hogy kizárólag zárt, szigetelt szennyvíztároló építhető. Nagyobb 
szennyvízmennyiségek esetén egyedi, kis szennyvíztisztító berendezés(ek) létesítése javasolt. 
 
A meglévő csatornahálózattól távol lévő területek esetén lehetőség van egyedi szennyvízkezelés 
megvalósítására is. Amennyiben a talajvízszint átlagos szintje viszonylag alacsonyan helyezkedik el, 
valamint a terület nem minősül környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból érzékeny, illetve 
védett területnek, akkor az egyedi szennyvízkezelést, illetve tisztítást végző berendezések alkalmazása 
lehetséges, a vonatkozó jogszabályok szerint (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet). 
 
Jászszentandrás a 27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 
lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet alapján érzékeny földtani közegben található a felszín 
alatti vizek szempontjából. Ennek értelmében a tervkészítés folyamán fokozottan kell figyelembe venni 
a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat. 
 
Élővízfolyásba, csapadékcsatornákba, árkokba, felhagyott kutakba tilos szennyvizet belevezetni! 
 
Állattartással kapcsolatban keletkező trágyalevek zárt gyűjtéséről és trágyaszarvasra történő 
öntözéséről, vagy alkalmas mezőgazdasági területen való szakszerű elhelyezéséről gondoskodni kell. 
A szennyvizek elhelyezésekor figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti 
vizek védelméről előírásait. 
 
Külterületen a telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, hígtrágya, egyéb 
hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról, kijelölt telepre történő szállításáról, illetve 
hasznosításáról. 
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A felszíni és felszínalatti vízbázisok védelme szempontjából különösen nagy gondot kell fordítani a 
szociális és az állattartásból származó szennyvizek elvezetésére, biztonságos elhelyezésére. A 
szennyvízcsatornára nem csatlakozott lakosok házi gyűjtőaknáit rendszeresen ellenőrizni kell. Ezen 
aknák általában nem megfelelő szigetelésűek, így azok tulajdonosait fel kell szólítani a 
környezetvédelmi jogszabályok betartására. Ezen ingatlanok esetében a lakosoknak gondoskodniuk 
kell a keletkező szennyvizek rendszeres elszállíttatásáról. 
Amely ingatlantulajdonosok a kiépült közcsatornákra nem hajlandóak rácsatlakozni, a 2003. évi 
LXXXIX. törvény előírásai szerint környezetterhelési, illetve talajterhelési díj megfizetésére 
kötelezhetők. 
 
A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért a talaj és a talajvíz védelme érdekében a 
szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg, rövid időre 
sem megengedhető. 
A nyílt árkokba, csatornákba, patakokba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásokba való 
szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell 
szüntetni. 
 
Vállalkozási, gazdasági, ipari területekről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén is) a 
kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelnie, 
az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő egyedi szennyvízkezeléssel - a 
megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani. Állattartással összefüggően keletkező 
szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi megoldást igényel, amelyhez a szakhatóságok (ÁNTSZ, 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) engedélyének a beszerzése is 
szükséges. 
Közvetlenül az élővízfolyásba, az ipari-vállalkozási-gazdasági területekről származó ipari eredetű 
szennyvíz kizárólag a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után, a hatóságok által kiadott vízjogi 
létesítési engedéllyel, - az abban előírtak szigorú betartásával - vezethető be. 
 
Közműlétesítmények és közműhálózatok, valamint elektronikus hírközlési hálózatok és létesítmények 
elhelyezésénél az OTÉK előírásait, a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat, valamint jelen helyi 
építési szabályzatban előírtakat kell figyelembe venni. Az ágazati előírások szerinti védőtávolságokat 
biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, és az 
érintett szakhatóság hozzájárulása esetén végezhető. 
A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás 
(villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés hálózatai és létesítményei, 
továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági-, védőövezeteinek számára közterületen kell helyet 
biztosítani. Ettől eltérő esetben a hálózatok és létesítmények, valamint azok biztonsági-, 
védőövezeteinek helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. 
 
Új út, utca létesítésekor a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről, 
beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a meglévő közművek 
szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó közmű kiépítéséről is gondoskodni kell. 
A közművezetékek átépítésekor és új vezetékek fektetésekor a racionális területgazdálkodás 
érdekében, az útburkolat alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére 
kell helyet biztosítani. Továbbá, a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell 
kijelölni, hogy azok 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali, 12 m 
szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák 
meg. 
 
Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények-ben (OTÉK) meghatározásra került a 
szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb távolsága 
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(védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), üdülő- és 
különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. 
 
A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül lakó-, üdülő, kereskedelmi-szolgáltatási célú, ipari 
gazdasági, településközponti vegyes és különleges övezethez tartozó építmény nem helyezhető el, 
élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető és nem állítható elő, élelmiszer és gyógyszer nem 
gyártható, nem csomagolható, nem raktározható és nem forgalmazható. 
A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített szagmentesen és zajmentesen kialakított szennyvízátemelő 
műtárgy 20 m-es, a szagtalanító berendezés nélküli műtárgy 150 m-es védőtávolság biztosítását 
igényli, az OTÉK előírásai szerint (Függelék az Országos Településrendezési és Építési 
Követelményekhez - Függelék "A").   
 
 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv: 
 
A felszín alatti vizek állapotának minősítését a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet alapján lett végrehajtva. Az állapotértékelés minden egyes víztestre 
elkészült. A mennyiségi és kémiai állapotot különböző tesztekkel vizsgálják, de nem mindegyik teszt 
alkalmazható minden egyes víztest esetében.  
A vizsgálatok módszere a VGT1-hez képest nem változott. Ha egyetlen teszt is azt mutatja, hogy egy 
víztest gyenge állapotú, akkor a víztest összességében a gyenge minősítést kapja, ekkor intézkedni kell 
annak érdekében, hogy a víztest ismét jó állapotba kerüljön. A gyenge minősítéssel szemben áll a jó 
minősítés. Amikor a víztest állapota a jó és a gyenge határán mozog, vagy negatív trend figyelhető meg, 
vagy a módszerek bizonytalansága miatt az állapot nem dönthető el egyértelműen, a víztest a „jó, de 
gyenge kockázata” minősítést kapta. Jászszentandrás közigazgatási területére nézve aljzattól a felszín 
felé az alábbi víztestek települnek: pt.2.2 Észak-Alföld porózus termál, p.2.9.2 Jászság, Nagykunság 
porózus, és sp.2.9.2 Jászság, Nagykunság sekély porózus víztestek. Az érintett víztestek mennyiségi és 
minőségi állapotát a következő táblázatok foglalják össze: 
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A p.2.9.2 víztest és az sp.2.9.2 víztest gyenge minősítésének az oka, hogy az alegység területén a felszín 
alatti vízmérleg negatív, tehát a vízkivételek mértéke meghaladja a természetes utánpótlódás 
mértékét. 
 
Minőségi (kémiai) jellemzés: 
A kémiai állapot minősítése a monitoring kutakban észlelt küszöbértéket meghaladó koncentrációk 
feltárásán alapul. Küszöbérték: az a szennyezőanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az 
ún. receptorok (ember az ivóvízen és az élelmiszeren keresztül, vízi, vizes és szárazföldi ökoszisztémák) 
káros mértékű szennyeződése. Küszöbértéket Magyarországon víztestenként és víztest-csoportonként 
a következő komponensekre határoztak meg: NO3 (felszíni víz receptorra is, az EU szinten 
megállapított határértéknél szigorúbb értéket), NH4, vezetőképesség, Cl és SO4, TOC, Cd, Pb, Hg, 
peszticidek, tri- és tetraklór-etilén és AOX esetében országos szinten történt a küszöbérték 
meghatározása. 
A porózus termál, illetve zárt termál karszt víztestek esetében nem szükséges küszöbérték 
meghatározása, mert ezeket a rendelkezésre álló adatok szerint nem veszélyezteti emberi eredetű 
szennyeződés. A szerves szennyezést jelző indikátorok közül az AOX esetében a javasolt küszöbérték 
20 µg/l, ami egyezik a Magyarországon az ivóvízre megadott határértékkel. 
A jó állapot megőrzése szempontjából kockázatosnak számítanak azok a víztestek, ahol valamely 
szennyezőanyag víztestre vagy annak egy részére vonatkozó átlagkoncentrációja tartósan emelkedő, 
vagy a hőmérséklet csökkenő tendenciát jelez. A vízminőségi trendek elemzésének célja, hogy jelezze 
azokat a problémákat, amelyek a jelenleg még jó állapotú víztestek esetében felléphetnek, a már most 
is kimutatható jelentős és tartós koncentráció vagy hőmérsékletváltozás miatt. 
A felszín alatti víztestek szennyezettsége szempontjából darabszámukat és területi kiterjedésüket is 
tekintve a diffúz eredetű szennyezettségek a legjelentősebbek. 
Magyarországon 2008-2013 évek között összesen 2338 peszticid kimutatás céljából vett vízmintát 
vizsgáltak, melynek során összesen 40 664 minta növényvédőszer hatóanyag kémiai analitikai 
vizsgálata történt. A mérések 80 féle peszticidre terjedtek ki. A vizsgálatok csupán 7 %-ban volt 
mérhető koncentráció. A mérések fele a Triazin csoport hatóanyagait vizsgálta, ahol az átlagosnál 
magasabb a kimutatható szennyezőanyag aránya: 9 %, azaz indokolt volt erre a csoportra nagyobb 
figyelmet fordítani. Az alegységhez rendelt víztesteken a növényvédőszer hatóanyaggal szennyezett 
minták nem voltak 
Összefoglalóan elmondható, hogy a mérések alapján peszticid terheltség miatt egyetlen víztest sem 
gyenge vagy „jó, de gyenge kockázata" minősítésű. 
A pontszerű szennyező forrásokból származó szennyezőanyagok esetében (szulfát, klorid, fémek, 
továbbá PAH, VOC1) a szennyezési csóvák kiterjedésének elemzése alapján azt mondható, hogy nem 
ismerünk jelentős kiterjedésű, a víztest egészének állapotát veszélyeztető pontszerű szennyező forrást, 
és a szennyező forrás okozta talajvíz szennyeződést. A szennyezőanyagok jelenléte az ivóvizet 
szolgáltató vízbázisok esetében azonban az emberi egészséget közvetlenül is veszélyeztetheti, ezért a 
víztesteken belül a vízbázisok kiemelt figyelmet kapnak az állapotértékelés során. 
A vízbázisokat veszélyeztető szennyezőanyag túllépések értékelése a termelő kutak és az ivóvízbázisok 
védőterületeire eső megfigyelő kutak rendelkezésre álló valamennyi 2010 és 2012 közötti adata 
alapján készült. 
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Az sp.2.9.2 sekély porózus víztest minőségi állapota alapján gyenge minősítést kapott a trend vizsgálat 
és felszíni vizek állapota tesztek alapján. A víztestre "jó állapot elérhető" célkitűzés lett megállapítva, 
melynek elérése 2027-re várható. 
 
A mentességi indokok magyarázata: 
 Gl: Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri meg megtenni a becsülhető pozitív és negatív 

közvetlen és közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráfordítások alapján, víztest szintű 
aránytalan költségek. VKI 4.5 mentesség enyhébb célkitűzés. 

 TI: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb időt vesz igénybe. 
 T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb. 
 
 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv: 2-9 Hevesi-sík tervezési alegység 
 
Jászszentandrás Község területe a Tisza részvízgyűjtő 2-9 számú Hevesi-sík megnevezésű tervezési 
alegység része. 
 
Az ország középső részén, a Tisza jobb partján elhelyezkedő alegységet nyugatról a Zagyva, északról a 
Laskó és a Tarna patakok természetes vízgyűjtői, délről és délkeletről a Tisza folyó határolják. A 
tervezési alegység a Tisza részvízgyűjtő középső részén helyezkedik el. Az alegység 1389,6 km2 
kiterjedésű területe a következő víztestek vízgyűjtő területeiből tevődik össze:  
 Doba-csatorna vízgyűjtő területe, 
 Hanyi-csatorna vízgyűjtő területe, 
 Jászsági-főcsatorna vízgyűjtő területe, 
 Millér-csatorna vízgyűjtő területe, 
 Sajfoki-csatorna vízgyűjtő területe, 
 Kanyari Holt-Tisza vízgyűjtő területe. 
 
A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délről és délkeletről a Tisza folyó, északról a Laskó és a Tarna 
patakok természetes vízgyűjtői határolják. A felszínét elsősorban a vizek alakították ki. Az 
ármentesítések előtti időszakban a terület jelentősen kitett volt a Laskó, Zagyva, Tarna és Tisza folyók 
árvizeinek. A terület északon kissé magasabb fekvésű. A területet lejtéséből adódóan északon a 
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gyorsabb lefolyású, míg délen a hosszabb idejű és a tartósabb árvizek jellemezték. A települések 
kialakulásának helyét az árvizek gyakorisága és ezek káros hatásaitól való védettség határozta meg, így 
elsősorban a magasabb vonulatokon és a védettebb területeken telepedtek le. Legnagyobb település 
Heves város.  Közigazgatásilag Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyékhez tartozik. A települések 
között alig van városi rangú, leginkább községek, falvak jellemzik. Gazdasági jellegét tekintve 
mezőgazdasági, melynek szintje a szántóföld minőségének függvényében változik. Magasabb értékű 
földterületek a középső és déli részeken találhatók, ezért itt a mezőgazdasági szántó művelés mellett 
a gyümölcstermesztés is jellemző. Az északi területeken a szántóföldi és legelő művelés folyik.  
 
Az alegység felszínét elsősorban a vizek alakították ki. Az ármentesítések előtti időszakban a terület 
jelentősen kitett volt a Laskó, Zagyva, Tarna és Tisza folyók árvizeinek. A terület északon kissé 
magasabb fekvésű. ÉK-i része domborzati szempontból teljesen egyhangú, gyakorlatilag tökéletes, 
ártéri szintű síkság. Az alegység az Alföld nagytájhoz, az Észak-Alföldi hordalékkúp síkság, illetve a 
Közép-Tisza-vidék középtájhoz tartozik. Az alegység a következő kistájak területét érinti: Hevesi-sík, 
Hevesi-ártér, Szolnoki-ártér, Jászság. 
 

44. térkép: Jászszentandrás térségének vízrajzi térképe 

 
 
Az alegység éghajlatára jellemző, hogy a Tisza vízgyűjtőjén az átlagos hőmérséklet a területi és 
magassági elhelyezkedéstől függően 1 oC és 11 oC között változik. A léghőmérséklet szélsőértékei –36 
oC, illetve +41 oC. A párolgás mértéke szoros kapcsolatban van a levegő hőmérsékletével. Az Alföldön 
a párolgás évi maximális értéke meghaladhatja a 700 mm-t. Az alegység a mérsékelten meleg éghajlati 
övezetbe tartozik, a napsütéses órák száma évi 1970-2050 közötti, az évi középhőmérséklet 9,9-10,4 
ºC. Az uralkodó szélirányok É-ÉK-ÉNy-iak, az éves csapadékmennyiség általában 500-550 mm között 
változik, eloszlása egyenetlen. Gyakori a vízhiány és az aszály, máskor kiterjedt ár- és belvizek jönnek 
létre. A Tisza vízgyűjtő magasabb hegységeiben az évi lefolyás értéke meghaladhatja az 1500 mm-t, az 
Alföldön viszont 28 mm alatt maradhat. Ezek az értékek 0,8-50 l/sec*km2 fajlagos vízszállításnak 
felelnek meg. 
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Az alegységhez tartozó felszín alatti porózus víztestek a medence aljzatot alkotó, a Középmagyarországi 
Kapos–Hernád nagyszerkezeti tektonikus vonal két oldalán elhelyezkedő Bükki triász, valamint Mórágyi 
migmatit, Mecseki mezozoós és az Alföldi-flis öv képződményeire települnek. A terület északi pereme 
alá benyúló Bükki termálkarszt víztestnek gyakorlati jelentősége az alegységben nincs, annál inkább a 
porózus termál, porózus és sekély porózus víztesteknek. Ezek kőzetalkotói törmelékes üledékes 
képződmények (agyagok, iszapos agyagok, iszapos homokok, aleuritok, különböző szemcseméretű 
homokok, alárendelt mértékben kavicsok). Az alegység területén jelentős szénhidrogén-bányászati 
tevékenységről nem tudunk, egyéb ásványi anyag termelést pedig csak a Heves-Erdőtelek környéki 
kavicsbányászat, illetve a szintén a vizsgált terület északi részére szórványosan jellemző 
homokbányászat képvisel. Az agyagbányászati tevékenység a kisebb téglagyárak bezárásával 
megszűnt. 
 
Az alegységen a felső 10 m-ben található fedőkőzet képződmények a laza üledékes kőzetekhez 
tartoznak. Legelterjedtebb üledékek a felszín közelében a lösz (kőzetliszt) és a homok. A földtani 
képződmények felső pár métere meghatározza a fedőtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait. Magyarország 
egyik legfontosabb természeti erőforrása a talaj. A termőtalaja bio-geokémiai körfolyamatokat 
meghatározó környezeti elem, a biológiai produkció legmeghatározóbb alapja és egyben helye. A talaj 
– típusra jellemző pufferképessége alapján – közvetve hozzájárul a felszín alatti vízkészletek, földtani 
képződmények védelméhez, az azokat érő terhelés csökkentéséhez.  A hegylábhoz közeli hordalékkúp 
vidéken (Erdőtelek, Tenk, Heves) a futóhomok a leggyakoribb felszíni képződmény, mely kitűnő 
áteresztő képességével tűnik ki. Heves-Jászszentandrás vonala alatt először löszös homokok, löszök 
jelennek meg, majd a Tisza vonalához közelítve a barna, fekete öntésagyag, agyagos kőzetliszt, jobb 
esetben folyóvízi kőzetliszt települ, jelentősen vízzáró felszínt alkotva. A felsorolt képződmények 
kisebb-nagyobb területfoltokon szikesedést mutatnak. A terület felszínén elsősorban folyóvízi 
üledékek (lösziszap, öntésiszap, öntésagyag) találhatók. A felszínt borító talajok ennek megfelelően 
elsősorban öntés és réti talajok.  A területet a réti talajok után viszonylag nagy százalékban szikes, 
illetve csernozjom talajok alkotják. Az alegység É-ÉNy-i részére a futó-, humuszos- és csernozjom 
jellegű homoktalajok a jellemzőek. Ezeken a területeken a legnagyobb kiterjedésben a löszös üledéken 
képződött agyagos vályog mechanikai összetételű, nagy szervesanyag-tartalmú réti talaj található. 
Ugyanakkor a szikes talajtípusok is megjelennek. K-ÉK-i részen a Tisza-tó környékén főként löszös 
anyagon kialakult agyag fizikai féleségű réti talajok terjedtek el, de a szikes talajképződmények is jelen 
vannak kisebb százalékban. 
Kisebb foltokban a csernozjom talajok is megjelennek, nevezetesen a csernozjom jellegű 
homoktalajok, alföldi mészlepedékes és réti csernozjomok. Az alegység D-DK-i részén nagy területeken 
mentesített ártér található alacsonyártéri síksági helyzetben. Ezen a réti és a réti öntés talaj váltakozik. 
A táj Ny-i felében rossz lefolyású szikes ártéri laposok fordulnak elő. 
Az alegység területén a kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok dominálnak. 
A terület földtani-vízföldtani adottságai eltérő ősvízrajzi viszonyok között alakultak ki a felsőpannonban 
és a pleisztocénben is, melyben meghatározó a Paleogén-medence Jászságialmedencéjének szerepe. 
A fejlődéstörténet során a Pannon beltó fokozatos feltöltődése során a mélyvízitől a sekélyvízin át a 
part menti környezetig, majd a termál porózus víztest felső részén, valamint a porózus víztestekben 
folyóvízi környezetben folyt az üledékképződés. A folyóvízi környezetben keletkező képződmények 
változó vastagságú övzátony fáciesű és ártéri agyagoshomokos sorozatok váltakozásából épülnek fel. 
Ennek megfelelően a képződmények gyakran kiékelődnek, egymásba fogazódnak, vagy átmenetet 
képeznek egymásba.  
A pliocénben itt levő ősfolyók jelentős vastagságú, kiváló vízadó képességű homokrétegeket raktak le 
a körzet nyugati szegélyén (pl. Heves-Jászkisér-Jászladány vonala), ezeket az 1000 l/p körüli max. 
hozamokat nem csak a strandfürdők, hanem a lakossági vízművek is kihasználják ott, ahol a fiatalabb 
üledékek agyagos jellegűek. A közeli hegyláb felőli utánpótlódás miatt a 450-720 m alól kitermelt 
termálvizek oldott anyag tartalma viszonylag csekély, 750-1250 mg/l közötti, a felhasználást 
ugyanakkor nehezíti a magas metántartalom, a vízhőfok, az ammónia és a huminsav mennyisége. 
Üledék-kőzettanilag eltérő adottságú a K-DK-i területrész, ahol kizárólag a felső papnnon alsó-
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tagozatában alakultak ki termeltetésre alkalmas homokok, a középső rész agyagos, finomhomok 
betelepülésekkel. 
 
Jelentősebb vízadó képességgel csak a Tisza vonala mentén (Kiskörétől Csataszögig) rendelkeznek a 
rétegek, ahol már ős-Sajó-Hernád homokok rakódtak le jó kifejlődéssel és megfelelő utánpótlási 
képességgel. A víz minősége itt sem megfelelő, az említett gondok mellett még az arzén is megjelenik 
(pl. Nagykörű vidékén).  
Az alegység területén a talajvíz megjelenési mélysége 2-3 m a terepszint alatt. Minősége a felszín közeli 
képződmények változatossága miatt mozaikszerűen változó, uralkodóan nátriummagnéziumos és 
szulfátos-kloridos. 
 
A terület É-i részén a nagyobb, míg a D-i részén a kisebb terepesés a jellemző.  Az alegység 
lejtésviszonyai jelentősen meghatározzák a térség vízrajzi és hidromorfológiai viszonyait. Az 
ármentesítések után megindult a terület vízrendezése. A belvízelvezető főcsatornák természetes 
torkolati bevezetései megszűntek, oda stabil szivattyútelepeket építettek. Ezzel jelentősen 
megváltoztak a természetes lefolyási és vízjárási viszonyok. A csatornákban tartott (üzemviteli) vízszint 
mindenkor meghatározza a térség befogadó képességét és az öblözetek lefolyási viszonyait. Kiépült a 
mellékcsatornák rendszere is. A vízgyűjtő jellegéből adódóan a terület É-i részét a nagyobb 
csatornasűrűség jellemzi. Ezek a nagyobb természetes eséssel rendelkező csatornák rövidek és a Hanyi 
völgyeletének irányában gravitálnak.  
A terület közepesen belvízveszélyes, különös terhelést jelent az árvízi időszakban a fakadóvizek 
levezetésének igénye. 
 

45. térkép: Jászszentandrás belterületének légifelvétele 

 
 
A belvízrendszerek fejlesztésének alapja a mezőgazdaság által támasztott igény volt. Sorra épültek az 
üzemi vízrendezések. Egyre nagyobb szerepet kapott a komplex vízrendezés, illetve a melioráció 
megvalósítása. A tervezési alegységen a Jászsági öntözőrendszerről lehet vizet vételezni. Az 
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öntözőrendszer hossza 107 816 m. A rendszerből kizárólagos állami kezelésben a Jászsági-főcsatorna 
van, ennek teljes hossza 21 235 m. A terep esésviszonyai miatt az alegység D-i részén valósulhat meg 
intenzív öntözés. Az É-i részen az öntözéshez szükséges vízkészlet csak belvízből, vagy „sírkútból” 
biztosítható.  Az alegységen kizárólagos állami kezelésben 26 db belvízcsatorna van, ezek összes hossza 
közel 302 km. Kizárólagos állami tulajdonú kettős működésű csatornák összes hossza 121 km. 
 
A csapadék időben és térben egyenlőtlen eloszlása miatt Magyarországon 100 évből 28 év várhatóan 
aszályos. Aszály elsősorban az Alföld közepét sújtja, mivel ezen a területen a párolgás gyakran 
meghaladja a csapadék mennyiségét (éghajlati vízhiány). Az alegység területén éghajlati víztöbblet 
nem jellemző, az éghajlati vízhiány 250 mm/év feletti, a déli területeken a 350 mm/év vízhiány értéket 
is meghaladja. Ezt az időszakosan ismétlődő természeti jelenséget – amely az érintett területen az 
élővilág, a mezőgazdaság, és ezeken keresztül a társadalom számára is nagymértékű és tartós vízhiányt 
jelent – az éghajlat változása várhatóan súlyosbítja. A XIX. század közepét követő beavatkozások, az 
árterek és vízjárta területek visszaszorítása, a tájhasználat megváltozása következtében az aszály 
mértéke területében és időtartamában is növekedett. (Forrás: 2-9. Hevesi-sík alegység Vízgyűjtő-
Gazdálkodási Terv) 
 
Felszíni vízelvezetés, vízrendezés, belvízvédelem 
 
Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz és belvíz által veszélyeztetett terület. 
 
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes 
rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez alapján 
Jászszentandrás a nem veszélyeztetett kategóriába került besorolásra. 
 
A település a KÖT1VIZIG működési területén belül a 10.05 Jászkiséri belvízvédelmi szakaszhoz, valamint 
a 027 Milléri belvízrendszeren belül a 027a Tiszasülyi Öblözethez tartozik.  
Jászszentandrást a mérsékelten belvízveszélyes települések közé soroljuk. 
 
A település közigazgatási területén az alábbi KÖTIVIZIG kezelésű, üzemeltetésű csatornák vannak: 
 22-2 sz. csatorna 10+328 - 15+778 km szelvények között 
 22-2-1 sz. csatorna 3+208 - 4+878 km szelvények között 
 
A fenti csatornák a nem kizárólagos állami tulajdonú csatornák közé tartoznak. 
 
Ezek esetében a 83/2014. (III. 14.) Komi. rendelet 2 § c) pontja szerint a fenntartás, karbantartás miatt 
szabadon hagyandó parti sáv szélessége 3-3 m. 
A csatornákba vezetett víz minőségének ki kell elégítenie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott értékeket. 
A csatornákat érintő bármilyen munka, keresztezés, megközelítés esetén meg kell kérni a KÖTIVIZIG 
vagyonkezelői hozzájárulását. 
 
A mértékadónak tekintett 2006, 2010. és 2011. években Jászszentandrás közigazgatási területén is 
belvízi elöntések voltak, ezt a tervezésnél fontos figyelembe kell venni. 
 
Mind a bel-, mind a külterületen találhatók belvízveszélyes területek, amelyek vonatkozásában az 
építéssel kapcsolatban a korlátozások bevezetése indokolt a rendezési terv szabályozási 
munkarészében.  
 
A település belterületén az utcák nagy részében rendelkezésre állnak a felszíni vízelvezetést szolgáló 
árkok, azonban ezek csak szikkasztóként funkcionálnak. 
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A külterületen mélyfekvésű, vízállásos területek főként anyaggödrökben, valamint vízfolyások 
közelében alakultak ki, kiterjedésük nem jelentős. 
 

46. térkép: Belvízi elöntések Jászszentandrás területén 

 
 
Belterületi csapadékvíz elvezetés: 
 
A település és külterületének nagy része viszonylag sík. A külterületen csupán néhány kis jelentőségű 
belvízcsatorna található, ami jelen esetben azt is jelenti, hogy a terület csak mérsékelten 
belvízveszélyes, ezért csatornák építésére nem volt szükség.  
 
Jászszentandráson összehangolt és a település egész területére kiépített vízelvezető rendszer jelenleg 
nincs.  
A belterületen a csapadékvizeket szikkasztóárkokban szikkasztják el. Összefüggő felszíni vízelvezető 
rendszer nem épült ki. 
 
Az önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben lévő csapadékvíz elvezető csatornák, földárkok, 
amelyeknek feladata a belterületre hulló csapadékvizek összegyűjtése és elszivárogtatása.  
A települési csapadék és belvízelvezető rendszer üzemeltetője az Önkormányzat, akinek feladatai közé 
tartozik a káros vízelöntések megakadályozása, a meglévő rendszerek (árkok, átereszek, stb.) 
folyamatos tisztítása, karbantartása, valamint szükség esetén új belvízvédelmi művek, rendszerek 
létesítése. 
 
A csapadékvizek befogadója a Jászszentandrási-csatorna, amelynek befogadója a Csátés-főcsatorna 
(26+964 km szelvénye). 
 
Jászszentandrás külterületén öntözéses vízhasznosítás nincs, mivel a térség öntözővíz ellátása nem 
megoldott. 
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Belvíz által veszélyeztetett területek: 
 
Jászszentandrás mérsékelten belvízveszélyeztetett települések közé tartozik. Jelentős mennyiségű, 
rövid időn belül lehulló csapadék okoz elöntést a Rózsa utca és a Petőfi Sándor utca csatlakozásának 
környékén. Szivattyúzásra csak ezen a helyen kell felkészülni.  
A táblacsatornák hiánya miatt a gravitációs levezetés lassú, kisebb rövidebb idejű elöntések 
keletkezhetnek a mezőgazdasági területeken. 
 
Szivattyútelep vagy szivattyúállás nem található a község területén. 
 
A legközelebbi szivattyútelep a Tiszasülyi szivattyútelep: 
 
A szivattyútelep összkapacitása: 10,00 m3/s. 
Rendeltetése a Tiszasülyi 28-as belvízcsatorna, valamint a Tiszasüly-Sajfoki összekötő csatornán 
keresztül a Hanyi-Sajfoki öblözetekből átvezetett belvizek átemelése a főbefogadóba. A szivattyútelep 
a Tisza jobb part árvízvédelmi töltés 116+902 tkm szelvényében van. Elektromos üzemű, gépek típusa 
3 db CSV-1300-as. 
 

47. térkép: Jászszentandrás belterületének szintvonalas Topográfiai térképe 

 
 
A KÖTIVIZIG-nél alkalmazott, veszélyeztetettségi besorolás a térségi elöntési adatok gyakorisági 
feldolgozása mellett, a levezető rendszer megfelelősségét és egyéb tapasztalati adatokat is 
felhasználja. A besorolási fokozatok megegyeznek a Pálfai-féle kategorizálással. A 2013. évi aktualizált 
adatok alapján Jászszentandrás a mérsékelten veszélyeztetett települések közé tartozik. 
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A településrendezési terv készítése során az alábbi előírásokat be kell tartani: 
 
 Újabb területek építési területbe való bevonásakor, telekosztáskor a csapadékvíz elvezetés 

megoldásáráról előre gondoskodni kell. 
 A mélyfekvésű, vízjárta területekre az építéshatósági eljárások során fokozott figyelmet kell 

fordítani. (Záportározás, csapadékvíz elvezetés, beépítés korlátozása) Külterületen e-területeket 
a tulajdonos csak saját felelősségére művelheti. 

 A vízgazdálkodási létesítmények mellett a parti sávot szabadon kell hagyni, azon belül végleges 
építmény nem helyezhető el, tilos olyan növényzet ültetése, amely a fenntartási munkát 
akadályozza, külterületen csak gyepgazdálkodás folytatható. (83/2014.(111.14.) Korm. rendelet) 

 A vízi létesítmények melletti területet, ingatlant a tulajdonos vagy használó csak úgy 
hasznosíthatja, művelheti, hogy ezáltal azok állapotát, üzemeltetését ne veszélyeztesse, a víz 
természetes lefolyását ne akadályozza, a víz minőségét ne károsítsa. 

 A településrendezési tervnek illeszkednie kell a települést érintő vízrendezési- és belvízvédelmi 
fejlesztésekhez. 

 
Belvíz-veszélyeztetettség: 
 
A település közigazgatási területe alföldi síkterület, kis csatornasűrűség jellemzi. A vízgyűjtő 
főbefogadója a Tisza folyó. A felszínen, főleg a folyó mentén régi vízjárások vonulatai találhatók. A 
terület belvízének elvezetése alacsony tiszai vízálláskor gravitációsan, magasabb vízállásoknál 
szivattyús beemeléssel történik. 
 
Belvízveszélyes időszakban gyakran okoz elöntést az üzemi művek, út menti árkok elhanyagolt 
állapota, átereszek feliszapolódása, feltöltése. Ezeknek karbantartása, a belvízcsatornák kotrása, az 
átereszek tisztántartása, felújítása az üzemeltető feladata. 
 
 
Jászszentandrás belvíz-veszélyeztetettsége az mérsékelten veszélyeztetett kategóriába tartozik (Dr. 
Pálfai Imre által készített belvíz-veszélyeztetettségi mutató alapján). Ez azt jelenti, hogy 20 éves 
elöntési adatsort vizsgálva az elöntés előfordulásának relatív gyakorisága 0,10-0,20-0,30 (vagyis az 
előfordulás valószínűsége: 10-20-30 %).  
 
A belterületi vízelvezető rendszerek önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak, azok 
folyamatos karbantartását kiemelt feladatként kell kezelni a belvízzel való veszélyeztetettség miatt. 
 
Lakóterület belterületbe vonása csak a terület teljes közművesítése és csapadékvíz elvezető 
rendszerének kiépítése után javasolt. A belterületi és külterületi vízrendezési hálózatok összhangját 
biztosítani kell.  
A belterületi mélyfekvésű területeket meg kell vizsgálni, ha kell építési tilalmat kell bevezetni, vagy 
a megfelelő védelmi rendszert ki kell építeni.  
A helyi vízkárok elhárítására vonatkozó intézkedéseket a 10/1997 (VII.17.) KHVM rendelet előírásai 
szerint készített védelmi tervben kell meghatározni. 
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48. térkép: Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép 
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Aszály-veszélyeztetettség: 
 
Jászszentandrás közigazgatási területe a Dr. Pálfai féle Magyarország Zonális aszályossági térképe 
alapján a nagyon erősen aszályos kategóriába tartozik. 
 

49. térkép: Aszályossági zónák 

 
 
Külterületi vízrendezés, vízkár-elhárítás 
 
Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének 
gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem tapasztalt 
helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több tényező együttes 
hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt meg is haladta az 1000 
mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld túlnyomó részén a sokévi átlagos szint 
fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a vízbefogadó képessége.  
A települések kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül jelentkeztek a magas talajvíz okozta problémák. 
 
A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi csatornák gyűjtik 
össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken keresztül a főbefogadóba. Az üzemi 
és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól került üzemi kezelésbe, másrészt önálló 
beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a 
külterületi csatornák feliszapolódtak, elgazosodtak, vagy feltöltés következtében megszűntek. Ezen 
állapoton csak a magánérdekek és a társulati célok legjobb értelemben vett összehangolása 
változtathat. 
 
A külterületen keletkező káros vizek hatékony elvezetését csak komplex rendszerben, a belvízöblözet 
jelentős területrészeire kiterjedten lehet megvalósítani. Ehhez a külterületi mezőgazdasági táblák 
tulajdonosainak, a szövetkezetek és a vállalkozások összefogása szükséges, hogy az elmúlt években 
beszántott, kezeletlenül hagyott csatornák ne maradjanak elhanyagoltan, karbantartásuk megoldott 
lehessen, amely mindannyiunk közös érdeke. A csatornák mellett a tulajdonos, illetve a használó az 
ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy azáltal a víz természetes lefolyását nem 
akadályozza, állapotát, üzemeltetését és a víz minőségét nem veszélyezteti. 
A vízrendezési létesítmények mellett a fenntartósávot szabadon kell hagyni a belvízvédekezési, fenn-
tartási munkák zavartalan lebonyolítása végett. A KÖTIVIZIG kezelésű létesítmények mellett a 
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fenntartósáv szélessége 6-6 m. A csatornák szélétől 10 m-en belül végleges építmény nem helyezhető 
el. 
Belvízcsatornába hígtrágya, szennyvíz vagy mezőgazdasági vegyszer nem önthető, és nem vezethető 
bele! 
A társulati kezelésű csatornák mentén 2-2 m-es sávot kell szabadon hagyni. Fejlesztést a társulatok 
nem terveznek, csak karbantartási munkákat. 
A külterületi szükségtározók területét vagy védett területeket érintő esetlegesen létesítendő művek 
megvalósításával kapcsolatban szigorúan be kell tartani a vizek és a közcélú vízilétesítmények 
fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletben foglaltakat, valamint 
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltakat. 
Az EU szinten közös vízpolitika megteremtését célzó Víz Keretirányelv (2000/60/EK direktíva) a 
tagállamok számára előírja mindazon intézkedések megtételét, melyek a vizek jó állapotának elérését, 
illetve fenntartását biztosítják. Ehhez alkalmazkodva, a vízgyűjtő területen csak a vízgyűjtő-
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
tervezhetők tevékenységek. 
 
Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 16.§ (5) bekezdésének b) pontja értelmében a helyi 
önkormányzatok feladata „a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- 
és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése - kül- és belterületi védőművek építésével - a 
védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása". 
 
Továbbá, kérjük betartani a 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és 
egyéb kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
jogszabályok előírásait. 
A kizárólagos állami tulajdonú csatornáknál a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávokra vonatkozó 
2§ 3. b) pontja alapján a partéltől szabadon hagyandó sáv 6-6 m, míg a nem kizárólagosaknál a c) pont 
szerint 3-3 m. 
A csatornák megközelítésével, keresztezésével kapcsolatban a kezelő, üzemeltető Vízügyi 
Igazgatóságok szakvéleménye a mértékadó. 
A településrendezési tervnek illeszkednie kell a település vízrendezési-, belvízvédelmi, valamint vízkár-
elhárítási terveihez. 
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 
szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Jászszentandrás Község területe, valamint az itt 
található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.  
Jászszentandrás Község rendelkezik települési vízkár-elhárítási tervvel, amely 2013. 10. 07-én készült. 
A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres felülvizsgálatát és 
aktualizálását el kell végezni. 
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50. térkép: Jászszentandrás területének vízrajza 

 
 
A külterületi csatornák állami tulajdonban és a KÖTIVIZIG kezelésében vannak. Karbantartottságuk 
közepesen jónak mondható. 
 
A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek és zárt 
csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell. A csapadékvizek 
zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 
 
A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség esetén 
pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni. 
Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, illetőleg 
rekonstrukcióját is meg kell oldani. 
 
Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot (szemetet, 
trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt csapadékvíz-elvezető 
csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba, és ásott kutakba juttatni. 
A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá 
az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 
Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt szelvényű 
csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható ráccsal ellátott 
folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével megegyező síkban szabad 
kivezetni.  Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - 
csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. 
 
Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak gondoskodni kell. 
Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét is. 
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A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák elvégzése, a 
befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti növelése után 
lehetséges.  
 
Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, vízállásos 
terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján 
szabad. 
 
A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig ellenőrizni 
kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a csapadékvíz 
veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk keresztmetszetű szakasz kapacitás 
növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő záportározóval kell a víz-visszatartást 
megoldani. 
 
20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel és kiemelt 
szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne szikkadjon a talajba, 
illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel 
veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó 
műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. "Zöld" parkoló létesítése nem megengedett. 
 
A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) élővízbe 
történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az elválasztott 
rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 
 
A nem állami tulajdonú belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 3-3 m széles fenntartási 
sávot karbantartási célból szabadon kell hagyni. Kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, patakok és 
tavak esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles területsáv.  
 
 
Víz Keretirányelv 
 
A Víz Keretirányelv előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni 
minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek esetén ez egyáltalán lehetséges és fenntarthatóvá 
kell tenni a jó állapotot. 
A Víz Keretirányelv előírásai szerint a fő környezeti célkitűzés: 
 a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotának elérése legkésőbb 2015-ig és 
 a vizek állapota romlásának megelőzése. 
A Keretirányelv hatálya minden olyan emberi tevékenységre kiterjed, amely jelentős mértékben 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a vizek állapotát és így akadályozhatja a vizek jó állapotának elérését, 
illetve megőrzését. 
A Keretirányelv egyes esetekben lehetőséget ad kevésbé szigorú környezeti célkitűzések 
megfogalmazására és későbbi határidők kijelölésére. Kevésbé szigorú környezeti célkitűzések is 
megállapíthatók akkor, ha 
 egy víztestet milyen mértékben befolyásol az emberi tevékenység, vagy 
 annak természetes viszonyai olyanok, hogy jó állapotát lehetetlen vagy csak ésszerűtlenül 

költséges módon lehet elérni. 
A kevésbé szigorú környezeti célkitűzéseket alaposan indokolni kell és minden gyakorlati lépést meg 
kell tenni a vizek állapota további romlásának megelőzésére. 
 
A Víz Keretirányelvben a csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítására vonatkozó általános célkitűzéseket 
és feladatokat figyelembe kell venni. A belterületen törekedni kell a tisztítást nem igénylő 
csapadékvizek visszatartására, illetve helyben tartására. 
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Általánosan megfogalmazott célkitűzések: 
 a mértékadó csapadék 20 %-a az ingatlanon maradjon. 
 a csapadékvíz elvezető rendszeren levezetett csapadékvíz - mely a főbefogadóba kerül 

bevezetésre - további 20 %-a oldaltározókban tartandó vissza. 
Amennyiben a csapadékvíz a befogadóba a magas vízállás miatt gravitációsan nem vezethető be, úgy 
az önkormányzatnak gondoskodni kell a szivattyús átemelésről. 
A csapadékvíz elvezetés műszaki lehetőségét mindenkor biztosítani kell, a belvízvédelmi tervben lévő 
üzemeltetési szabályzattal összhangban. 
 A mélyfekvésű, lefolyástalan területet újonnan művelésbe nem lehet bevonni, ill. a meglévőket 

javasolt művelés alól kivonni és rét-legelőként hasznosítani, vagy tűrni e területeken a belvízi 
elöntést és a termés kiesést. 

 A belvizes területeket figyelembe kell venni a közigazgatási határok korrekciójánál, valamint a 
lakóterületek kialakításánál, elkerülve a későbbi belvízkárokat, ill. a jelentős költséggel történő 
belvízkár elhárítást. 

 A belterületi csapadékvíz elvezetést rendszerszemléletben, a már kiépült csatornahálózathoz 
kapcsolódva, a belvízvédelmi tervvel összhangban kell kidolgozni. A felszíni vízelvezető 
rendszerek tervezésénél a könnyen, gazdaságosan karbantartható rendszereket kell előtérbe 
helyezni, azaz a nyílt gravitációs rendszereket kell előnyben részesíteni (minél kevesebb 
átemelővel és zárt vezetékkel). 

 A belterületi vízrendezés tervezésénél a KÖTIVIZIG állásfoglalása (befogadói nyilatkozata) kell a 
külterületi befogadók tekintetében, melyek elsősorban csapadékvízzel terhelhetőek a Víz 
Keretirányelvben foglaltak teljesítése érdekében. 

 A településrendezési tervnek illeszkednie keli a települést érintő vízrendezési- és belvízvédelmi 
fejlesztésekhez. 

 A helyben tartott vizek lokálisan hozzájárulnak a talajvíz pótlásához (amely VKI célkitűzés a 
felszín alatti víztestek esetében), és a mikroklíma javításához. 

 
A településfejlesztési koncepció során az alábbiakat figyelembe kell venni: 
 A Víz Keretirányelvben a csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítására vonatkozó általános 

célkitűzéseket és feladatokat kell figyelembe venni. A belterületen törekedni kell a tisztítást nem 
igénylő csapadékvizek visszatartására, illetve helyben tartására.  

 A mértékadó csapadék 20 %-a az ingatlanon, 
 a csapadékvíz elvető rendszeren levezetett csapadékvíz - mely a főbefogadóba kerül bevezetésre 

- további 20 %-a oldaltározókban tartandó vissza. 
Amennyiben a csapadékvíz a befogadóba a magas vízállás miatt gravitációsan nem vezethető be, úgy 
az önkormányzatnak gondoskodni kell a szivattyús átemelésről. 
A csapadékvíz elvezetés műszaki lehetőségét mindenkor biztosítani kell, a belvízvédelmi tervben lévő 
üzemeltetési szabályzattal összhangban. 
 
 A mélyfekvésű, lefolyástalan területet újonnan művelésbe nem lehet bevonni, ill. a meglévőket 

javasolt művelés alól kivonni és rét-legelőként hasznosítani, vagy tűrni e területeken a belvízi 
elöntést és a termés kiesést. 

 - A belvizes területeket figyelembe kell venni a közigazgatási határok korrekciójánál, valamint a 
lakóterületek kialakításánál, elkerülve a későbbi belvízkárokat, ill. a jelentős költséggel történő 
belvízkár elhárítást. 

 A belterületi csapadékvíz elvezetést rendszerszemléletben, a már kiépült csatornahálózathoz 
kapcsolódva, a belvízvédelmi tervvel összhangban kell kidolgozni. A felszíni vízelvezető 
rendszerek tervezésénél a könnyen, gazdaságosan karbantartható rendszereket kell előtérbe 
helyezni, azaz a nyílt gravitációs rendszereket kell előnyben részesíteni (minél kevesebb 
átemelővel és zárt vezetékkel). 
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 A belterületi vízrendezés tervezésénél a KÖTIVIZIG állásfoglalása (befogadói nyilatkozata) kell a 
külterületi befogadók tekintetében, melyek elsősorban csapadékvízzel terhelhetőek a Víz 
Keretirányelvben foglaltak teljesítése érdekében. 

 A településrendezési tervnek illeszkednie kell a települést érintő vízrendezési- és belvízvédelmi 
fejlesztésekhez. 

 
Vízhasznosítás 
 
Jászszentandrás közigazgatási területén KÖTIVIZIG kezelésű, kizárólagos állami tulajdonban lévő 
vízszolgáltatási főmű nem található. 
Vízjogi engedéllyel jelenleg üzemelő öntözőtelep nincs.  
Távlati vízhasznosítási igények kielégítésére alkalmas vízfolyás a község területén nincs.  
 
Fejlesztési célok és előírások: 
A csatornával el nem látott fejlesztési területeken különös fontossággal kell kezelni a belvízrendezés 
kérdését. 
A kiépült átereszeket és a zárt csatornákhoz tartozó víznyelőket az ingatlantulajdonosoknak 
rendszeresen karbantartani szükséges. Ezen kívül fontos, hogy önkormányzati rendelet szabályozza az 
udvarokról kivezethető és a csapadékvízgyűjtő csatornákba bevezethető vizek minőségét, 
visszaszorítva ezáltal a trágyaleveknek és a csapadékvízzel hígult szennyvizeknek, illetve egyéb 
szennyezéseknek a közcsatornákba történő bevezetését. 
A külterületen keletkező káros vizek hatékony elvezetését csak komplex rendszerben, a belvízöblözet 
jelentős területrészeire kiterjedten lehet megvalósítani. Ehhez a külterületi mezőgazdasági táblák 
tulajdonosainak, a szövetkezetek és a vállalkozások összefogása szükséges, hogy az elmúlt években 
beszántott, kezeletlenül hagyott csatornák ne maradjanak elhanyagoltan, karbantartásuk megoldott 
lehessen, amely mindannyiuk közös érdeke. A csatornák mellett a tulajdonos illetve a használó az 
ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy azáltal a víz természetes lefolyását nem 
akadályozza, állapotát, üzemeltetését és a víz minőségét nem veszélyezteti. 
A vízrendezési létesítmények mellett a fenntartósávot szabadon kell hagyni a belvízvédekezési, fenn-
tartási munkák zavartalan lebonyolítása végett.  
Belvízcsatornába hígtrágya, szennyvíz vagy mezőgazdasági vegyszer nem önthető, nem vezethető 
bele! 
Az EU szinten közös vízpolitika megteremtését célzó Víz Keretirányelv (2000/60/EK direktíva) a 
tagállamok számára előírja mindazon intézkedések megtételét, melyek a vizek jó állapotának elérését, 
illetve fenntartását biztosítják. Ehhez alkalmazkodva, a vízgyűjtő területen csak a vízgyűjtő-
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
tervezhetők tevékenységek. 
A településrendezési eszközök módosításánál figyelembe kell venni a település vízrendezési és vízkár-
elhárítási tervében, valamint a csapadék és belvízelvezető rendszer üzemeltetési szabályzatában 
foglaltakat. A település rendezési terveknek és a beépítésre tervezett területek építési előírásainak 
összhangba kell lennie a csapadékvíz-elvezető hálózat létesítésével és kiépítésével. 
 
Településrendezési terveknél figyelembe veendő jogszabályok: 
 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. 

 A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében, a csapadékvíz szikkasztásánál a 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszíni vizek minőségének védelme érdekében, 
a felszíni vízbe történő bevezetéskor, pedig a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait kell 
betartani. 

 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó 
feladatokról 
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 1995. évi LVII. törvény a Vízgazdálkodásról 4.-6.,8.-10.,12.§ 
 10/1997. VILI7. KHVM rendelet az árvíz és belvízvédekezésről 
 232/1996 (XII.26.) kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 4.§(l)-(2). 

bek., 13. § 
 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
 36/2002.   (III. 7.)   Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. módosításáról 
 7001/2002. (2002.01.) FVM-KöVim irányelv Az árvíz és belvíz által veszélyeztetett települések ár- 

és belvízveszély ellen hatásosabb védelmet nyújtó településrendezési eszközeinek elkészítéséhez 
és módosításához 

 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

 
Az érintett területek fejlesztésével és az új épületek kialakításával egy időben javasoljuk a csapadékvíz-
elvezetést biztosító csatornák kapacitásának vizsgálatát. A településrendezési terveknek és a 
beépítésre tervezett területek építési előírásainak összhangban kell lennie a csapadékvíz-elvezető 
hálózat létesítésével és kiépítésével. A településrendezési eszközök módosításánál figyelembe kell venni 
a település vízrendezési és vízkár-elhárítási tervében foglaltakat. 
Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, vízállásos 
terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján 
szabad. 
A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) élővízbe 
történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az elválasztott 
rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 
A belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 4-4 m széles fenntartási sávot karbantartási 
célból szabadon kell hagyni. Kizárólagos állami tulajdonú vízi létesítmények (jelentősebb vízfolyások, 
patakok és tavak) esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles területsáv. A közcélú vízi 
létesítmények esetében 3-3 m szélességű a karbantartási sáv. 
Parti sávon belül építmény nem helyezhető el, valamint le nem keríthető! 
Új út, utca létesítésekor a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről, 
beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a meglévő közművek 
szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó közmű kiépítéséről is gondoskodni kell. 
A közművezetékek átépítésekor és új vezetékek fektetésekor a racionális területgazdálkodás 
érdekében, az útburkolat alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére 
kell helyet biztosítani. Továbbá, a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell 
kijelölni, hogy azok 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali, 12 m 
szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák 
meg. 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kijelölése során figyelembe kell venni az elmúlt időszakban 
előforduló belvízhelyzetben szerzett tapasztalatokat. Vízrendezési szempontból nem javasolt a mély 
fekvésű, belvízjárta területek beépítése. 
A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében, a csapadékvíz szikkasztásánál a 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszíni vizek minőségének védelme érdekében, a felszíni vízbe 
történő bevezetéskor, pedig a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. 
A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, illetve a meglévő 
létesítmények rekonstrukcióját szükség esetén el kell végezni.  
Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, illetőleg 
rekonstrukcióját is meg kell oldani. 
A belvízelvezető csatornák egyéb (pl. csurgalékvíz stb.), nem csapadékvíz elvezetésből történő további 
terhelését kerülni kell. 
A beépítéssel érintett területen javasoljuk zárt burkolatok helyett a beszivárogtatást lehetővé tevő, 
hézagos burkolt felületek kialakítását. 
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A felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízrendezési 
létesítmények (pl. tározók, csatornák) építése, azokba történő vízbevezetés, rácsatlakozás vízjogi 
engedély köteles tevékenység. Az engedélyezési eljárás lefolytatása az illetékes Vízügyi Hatóság 
hatáskörébe tartozik, amelyhez az érintett csatorna kezelőjének hozzájárulása minden esetben 
szükséges. 
A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek és zárt 
csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell. A csapadékvizek 
zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 
A meglévő rendszerek, létesítmények, műtárgyak karbantartása, üzemeltetése az üzemeltetési 
szabályzatában foglaltak szerint történhet! 
Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot (szemetet, 
trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt csapadékvíz-elvezető 
csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba, és ásott kutakba juttatni. 
 A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá 
az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 
Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt szelvényű 
csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható ráccsal ellátott 
folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével megegyező síkban szabad 
kivezetni.  Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - 
csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. 
A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres felülvizsgálatát és 
aktualizálását el kell végezni. 
A csapadékvíz-elvezető csatornák, valamint ezek műtárgyainak folyamatos karbantartásáról az 
önkormányzatnak gondoskodni kell.Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben 
rögzített töltésnyomvonal figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 
46/1999. (III.18.)  Korm. rendelet előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő 
tervezésnél a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.  
 
 

1.16.2. Energia 
 
1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 
távhőellátás és más ellátórendszerek) 
 
A településen a vezetékes földgázellátó hálózat az 1990-es évek végén épült ki. A település a Jászsági 
regionális gázellátó rendszerre van ráfűzve Tarnaörs felől, egy nagyközépnyomású gázvezetékkel, 
melynek átmérője DN 160. A település belterületén a Mártírok úton egy gázfogadó állomás került 
kiépítésre, mely ellátja a település gázhálózatát. A hálózat néhány gerincvezetékből áll, melyek 90 KPE 
csőből kerültek kiépítésre, a többi vezeték 63 KPE csövekből épült. 
 

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 
 

Később kerül kidolgozásra.  

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 
Később kerül kidolgozásra.  
 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 
Később kerül kidolgozásra.  
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 
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Jászszentandrás község az Alföld ÉNy‐i részén, a Jászság É‐i szélén, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
található, Jászapáti és Heves között, a 31‐essz. fkl. úttól ÉNy‐ra, 4 km‐re. A településnek vasútvonala 
nincs. Közigazgatási területe mikrodomborzattal tagolt síkvidéki jellegű, ahol a terepszintek főleg 96,0 
–  105 mBf között változnak. 
A következő ábra a település topográfiai és domborzati elhelyezkedését szemlélteti. 
 

51. térkép: Jászszentandrás topográfiai és domborzati elhelyezkedése 

 
A település igazgatási területe: 44,33 km2, ebből: 
 belterület:    2,11 km2 
 külterület  42,22 km2. 
 
Jászivány a Jászság keleti határán található kisközség. A Jászkisért Hevessel összekötő és a 31 sz 
főközlekedési utat Péllyel összekötő részben burkolt utak kereszteződésében fejlődött tanyás, pusztás 
település. A település Jászapátitól délkeleti irányba helyezkedik el kb. 10 km távolságra. a települést 
egyrészt Szolnok megyeszékhellyel, másrészt Jászberény várossal a 31. sz. Budapest – Jászberény - 
Dormánd  II. rendű főút, valamint a 32132. sz. bekötő út köti össze. 
Jászivány az Észak-Alföldi hordalékkúp síkság, ezen belül is a Hevesi kistáj részét képezi. 
 
A kistáj Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe 1006 km2 (a középtáj 
24,9%-a, a nagytáj 2%-a).Magyarország kistáj kataszterében azonosító száma: 1.9.22. 
 
A kistáj települései a következők: 
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52. térkép: Hevesi kistáj 

 
 
Domborzati adatok 
A kistáj 86,4 és 157 m közötti tszf-i magasságú, lényegében a Laskó- és az Eger-patak hordalékkúp 
síksága. Az enyhén D felé lejtő felszín É-ról lépcsővel (egyúttal szerkezeti vonallal) határolódik le; 
orográfiai típusát tekintve 5 m/km2-es átlagos relatív relieffel jellemezhető hullámos síkság. A kistáj 
középső és D-i területei kis relatív reliefű (1-2 m/km2), alacsony ármentes síkságok, amelyeket enyhén 
hullámos síksági felszínek tarkítanak. K-en nehezen különíthető el a Borsodi-síktól. 
 
Földtani adottságok 
A mélyszerkezeti viszonyokat alapvetően  meghatározza, hogy D-i részen húzódik a Közép-
magyarországi vonal. Ettől É-ra az alaphegység főleg újpaleozoos és mezozoos képződményekből, D-
re pedig ultrametamorf és metamorf kőzetekből áll. A középső-miocéntől a holocénig szakaszosan 
süllyedő terület, amelynek mértéke D felé erősödött. Itt a 2000 m-t is meghaladó pannóniai 
üledékösszlet alakult ki. Erre ugyancsak nagy vastagságban pleisztocén üledéksor települt; 
legjellemzőbbek az iszapos, csillámos „kék homok", a löszszerű anyagok, valamint a folyóvízi és mocsári 
agyag. É-on a hordalékkúpok fejénél több kavicsszintben rendeződve (Füzesabony, Mezőtárkány, 
Heves) lokális jelentőségű kavics- ill. homokkészlet fordul elő. A felszín 90%-át különféle holocén 
anyagok, lösziszapok borítják. Füzesabonytól K-re, a felső-pannóniai rétegekben több lignittelep 
alakult ki. 
 
Éghajlat 
Mérsékelten meleg-száraz éghajlattal jellemezhető terület, különösen a D-i részei. Az évi 
napfénytartam ÉK-en 1900-1950 óra, DNy-on 1950-1980 óra. A nyári évnegyedben 740-770, télen kb. 
180 órát süt a Nap. Az évi középhőmérséklet 10,0-10,2 °C, ÉK-en ennél alacsonyabb, 9,8-9,9 °C; a 
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vegetációs időszak átlaghőmérséklete 17,0-17,2 °C. 10 °C fölött alakul a napi közép: ápr. 2-5. és kb. okt. 
16-20. között (195-200 nap). 
Az utolsó tavaszi fagyok É-on ápr. 13., D-en ápr. 8. körül várhatók, s az első őszi fagyokra okt. 22. körül 
lehet számítani. A fagymentes kb. 190 napig, D-en kb. 195 napig tart. 
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga kevéssel 34,0 °C fölötti, É-on valamivel alatta. Az 
abszolút minimumok átlaga -16,5 °C körül alakul. 
A csapadék évi összege 530-560 mm, de D-en csak 520-540mm. A vegetációs időszakban 310-320 mm 
eső hullik (É-on a több). Egy nap alatt 180 mm volt a legtöbb csapadék (Erdőtelek). A téli hótakarós 
napok száma É-on 36-38, máshol 32-35, az átlagos maximális hóvastagság 16-18 cm. 
Az ariditási index 1,26-1,30, D-en 1,30-1,35.  
Hasonlóan a Gyöngyösi-síkhoz, itt is a Ny-i, a K-i és az ÉK-i szél a leggyakoribb. Az átlagos szélsebesség 
2,5 m/s körüli. Főként a D-i vidékek kevés csapadéka miatt csak az öntözés növelheti a 
termelésbiztonságot. 
 
Vízrajz 
A Közép-Tisza melletti tetemes kiterjedésű tájnak alig van vízfolyása. A K-i tájhatáron a Laskó halad (69 
km, 367 km2). Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71 km2). DNy-i 
részét a Tiszába folyó Sarud-Sajfoki-főcsatorna (33 km, 249 km2) és a Hanyi főcsatorna (22 km, 237 
km2) ágazza be. Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. 
Vízjárási adatok a Laskóról vannak. Az árvizek főleg nyár elején, a kisvizek az év második felében 
jellemzők. A vízminőség III. osztályú. A belvízi csatornahálózat hossza mintegy 400 km, aminek vizeit a 
főcsatornák vezetik a Tiszába. 
A kistájnak alig van tava. Az 5 kis természetes állóvíz területe 10 ha, csupán az Ártány melletti (7 ha) 
jelentősebb. A csányi tározó 70, az adácsi 88 ha felszínű. 
A „talajvíz" mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, máshol 2-4 m között van. Kémiai típusa általában 
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, amit kisebb nátriumos foltok tarkáznak. Keménysége 15-25 
nk° között van, de a települések körzetében és Kömlőtől D-re 35 nk° fölé emelkedik. A szulfáttartalom 
is a települések környékén emelkedik 60 mg/1 fölé. 
A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi kutak száma nagy, de a mélységük nemigen haladja meg a 
200 m-t. Vízhozamuk általában mérsékelt. Gyakran még a nagyobb mélységbe lehatoló fúrások is kevés 
vizet adnak. Heves fürdőkútja 47 °C-os, Jászszentandrásé 42 °C-os, Tiszanánáé 54 °C-os vizet ad. 
 
Növényzet 
Átmeneti növényzetű táj, jelentős arányban kultúrterületekkel (<80%). A táj É-i része az érintkező 
hegylábperemmel mutat rokonságot, bár növényzete igen fragmentált, jobbára meredek 
teraszletörésekre (pl. kerecsendi Lógópart), antropogén sáncokra (Csörsz-árok) és mezsgyékre 
szorítkozik. A kerecsendi Berekerdő a hegylábperemi - alföldi lösztölgyesek „locus classicus"-a, 
gyertyános-tölgyes foltokkal is. A táj Ny-i részén (a Kál-Jászszentandrás tengely mentén) a Hevesi-
homokhát egykor értékes homoki vegetációja mára teljesen megszűnt, a Hanyi-ér forrásánál 
(Erdőtelek) ma is megtalálható az égerláp maradványa. A táj D-i-Ny-i része már gyepekben gazdagabb, 
jobbára szikespusztai táj, kevés elsődleges szikes foltot is feltételezhetünk (Jászapáti, Pély, Sarud 
térségében), míg a magasabb löszhátaknál a másodlagos szikesedés révén kialakult cickórós gyepek 
fordulnak elő jelentős arányban. 
A hegylábperemi sztyep- és erdőssztyepfajok a táj E-i részére koncentrálódnak, előfordulásuk a tájban 
igazi kuriózum: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), piros kígyószisz (Echium maculatum), nagyezerjófű 
(Dictamnus albus), epergyöngyike (Muscari botryoides), hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa), Janka-
tarsóka (Thlaspi jankae), bugás veronika (Pseudolysimachion spurium). Számos löszelem a 
szikespusztai tájban löszhátakon és mezsgyéken is fennmarad: macskahere (Phlomis tuberosa), 
hengeres peremizs (Inula germanica), közönséges borkóró (Thalictrum minus). Jellemző szikes fajok: 
réti őszirózsa (Aster sedifolius), sziki varjúháj (Sedum caespitosum), sziki boglárka (Ranunculus 
lateriflorus), a sziki magaskórósokban fátyolos nőszirom (Iris spuria) és sziki kocsord (Peucedanum 
officinale). Belvizes szántókon és mocsarak szegélyében gazdag iszapnövényzet tenyészik: látonyafajok 
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(Elatine spp.), iszapfű (Lindernia procumbens), henye vasfű (Verbena supina). Telepített tölgyesei 
helyenként gazdag orchideaflórával rendelkeznek: madársisakfajok (Cephalanthera spp.), Tallós- és 
széleslevelű nőszőfű (Epipactis tallosii, E. helleborine). Az özöngyomok elsősorban a homokterületeken 
és a vízfolyások mentén terjednek. 
Gyakori élőhelyek: F2, Flb, Fia, OC; 
közepesen gyakori élőhelyek: Bla, D34, H5a, F4, OB, RB, RC, BA, B5; ritka élőhelyek: B2, B3, B6, F3, F5, 
A l, A23, RA, P2a, P2b, P45, M6, H4, H5b, J2, J5. 
Fajszám: 700-800; védett fajok száma: 45-55; özönfajok: selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, aranyvessző- 
fajok (Solidago spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, bálványfa 
(Ailanthus altissima) 2. (Schmotzer Andras) 
 
Talajok 
A talajtakaró változatosságát a tájban előforduló 9 különböző talajtípus jellemzi, amit 4 , 1%-nál kisebb 
kiterjedésű, - nem felsorolt - típus előfordulása tovább erősít. A talajok zöme (80%) löszös anyagokon 
képződött. 
A Jászszentandrás és Kál között húzódó kovárványos barna erdőtalajok (11%) azonban 
homoküledéken, a Füzesabonytól K-re lévő csernozjom barna erdőtalajok (8%) pedig nyirokszerű 
agyagon alakultak ki. Előbbiek gyenge (int. <30), utóbbiak kedvezőbb (int. 45-60) termékenységi 
besorolásúak. Főként (70%) szántóként, erdőterületként (10%), a kovárványos barna erdőtalaj még 
szőlőként (10%) is hasznosítható. 
Jászapáti és Heves alföldi mészlepedékes (10%) és réti csernozjom (13%) talajainak termékenységi 
besorolása a felső kategóriák széles skáláján mozog (int. 70-120), azaz kedvező termékenységűek. A 
Heves környéki réti csernozjom talajok 60-70 (int.) földminőségi besorolását kilúgozottságuk okozza. 
Átány környékén a löszös anyagokon kialakult réti talajok szénsavas meszet nem tartalmaznak, a 
Füzesabony környéki réti talajok azonban igen. A mész hiánya vagy megléte a növényspecifikus 
földminőségükben is megjelenik (int. 60-90). Szántóföldi hasznosításuk elérheti a 95%-ot, a 
fennmaradó rész kaszálórét lehet. 
A táj talajainak jelentős hányada (53%) szikes vagy sóhatás alatti. A mélyben szolonyeces réti 
csernozjomok 3%, a szolonyeces réti talajok pedig 35% területen fordulnak elő. A kismértékű és a 
mélyebb rétegekben megjelenő sóhatás és szikesség miatt akár 75-80%-ban szántóként 
hasznosulhatnak, amit termékenységi besorolásuk (int. 35-50) is mutat. A szántó mellett rét-legelő 
hasznosításuk is lehetséges.Az erősebben szikes réti szolonyec (8%) és a sztyepesedő réti szolonyec 
talajok (7%) termékenységi besorolása az int. 15-30 kategória. Hasznosításuk többnyire (80%) szikes 
rétként,kaszálóként, vagy legelőként történhet. 
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1.17.1. Talaj 
 
A település egész területe síkság, melynek tengerszint feletti magassága 96 - 105 méter. 
Jászszentandrás Község ingatlan - nyilvántartási területi kimutatása a Jászberényi Járási Hivatal, 
Földhivatali Osztály 2019. május 07. -i adatszolgáltatása (törzskönyv) alapján. 
 

25. táblázat: Művelési ágak 

Művelési ágak Fekvések területe ha/m2 Összesen 

 Belterület Külterület Zártkert  

Szántó    2792.0508 

Rét    49.4687 

Szőlő    24.9415 

Kert    3.8762 

Gyümölcsös    113.9270 

Legelő    81.4946 

Nádas    0.0592 

Erdő    854.4984 

Kivett    506.7919 

Halastó    0 

Fásított terület    5.6952 

Összesen    4432.8035 
Forrás: Jászberényi Járási Hivatal, Földhivatali Osztály 

 
 

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 
 
Belterületi vízellátás 
A kutak közül 2 db 600 m mélységű, 1 db 540 m mélységű, valamint 2 db 80 m mélységű ami egymás 
mel‐et helyezkedik el. A gerinc vezetékek 100‐150‐es átmérővel kerültek kialakításra az ágvezetékek 
80-as átmérővel épültek. A településen 1150 lakásban van vezetékes ivóvíz ellátás kiépítve. 
 
Szennyvízelhelyezés és tisztítás 
A községben gravitációs gyűjtőkből és mellékgyűjtőkből álló hálózat épült, melyek mélypontjairól 
átemelők emelik át a szennyvizet a magasabban fekvő csatorna szakaszokra, illetve nyomják a 
szennyvíztisztító telepre. 
A KSH adatai alapján a település lakosszáma: 2411 fő, ez alapján a lakosegyenérték (Magyarországon 
elfogadott számítási mód: 1 fő = 1 LE) 2411 LE. Jászszentandrás a Jászapáti szennyvíz agglomerációhoz 
tartozik. 
A területen csak kommunális szennyvíz keletkezik. 
 
Vízrendezés, vízhasznosítás 
Belterületi vízrendezés 
A település a KÖTIVIZIG működési területén belül a 1.05 Jászkiséri belvízvédelmi szakaszhoz, valamint 
a 027 Milléri belvízrendszeren belül a 027a Tiszasülyi öblözethez tartozik. 
Jászszentandrás a mérsékelten belvízveszélyes területek közé tartozik. 
A település közigazgatási területén az alábbi KÖTIVIZIG kezelésű, üzemeltetésű csatornák vannak: 
 22-2 sz. csatorna 10+328 – 15+778 km szelvények között; 
 22-2-1 sz. csatorna 3+208 – 4+878 km szelvények között. 
 
Külterületi vízrendezés, vízhasznosítás 
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27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról jogszabály szerint: Jászszentandrás az érzékeny felszín alatti vízminőség 
védelmi területen lévő települések közé tartozik. 
 

53. térkép: Jászszentandrás külterületi részén húzódó csatornák 

Forrás: http://geoportal.vizugy.hu/belviz/index.html 

 
A kockázatos anyagok elhelyezése, felszín alatti vízbe történő közvetlen vagy közvetett bevezetése 
engedély köteles tevékenység, mely csak az illetékes környezetvédelmi felügyelőség által kiadott 
engedély, illetve a felügyelőség szakhatósági állásfoglalásával más hatóság által kiadott engedély 
alapján történhet.  
 
Fontos talaj és a felszín- és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos hatályos jogszabályok 
betartása ill. betartatása! 
 
Élővíz folyásba, kutakba, csapadék csatornába hulladékot és szennyvizet bevezetni tilos! 
 
Vízgyűjtő gazdálkodás 
 
Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat mellékleteként 
jelent meg. Ezen anyagban az ország négy vízgyűjtőre és 42 tervezési alegységre lett felosztva, melyen 
belül Nagyiván közigazgatási területe, az 2-9 számú Hevesi-sík tervezési alegységre esik. 
 
A vízgyűjtő gazdálkodási terv célkitűzései és intézkedési tervei a következők: 
1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése 
2. Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése 
3. Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése 
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4. Bekövetkezett szennyezések csökkentése, felszámolása, beleértve a felhagyott szennyezett 
területek kármentesítését 

5. Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, a duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának 
csökkentése 

6. Hidromorfológiai viszonyok javítása a hosszirányú átjárhatóságon kívül (vízfolyások és állóvizek 
morfológiai szabályozottságának csökkentése) 

7. A vízjárási viszonyok javítása illetve vízkivételek, más víztestre történő átvezetések ökológiai 
hatásainaik csökkentése 

8. A víz hatékony felhasználását elősegítő műszaki intézkedések, az öntözés, az ipar, az 
energiatermelés és a háztartás területén 

9. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a lakossági vízi 
szolgáltatás területén 

10. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében az ipari vízi szolgáltatás 
területén 

11. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a mezőgazdasági vízi 
szolgáltatás területén 

12. Mezőgazdasági tanácsadás vízvédelmi szemponttal kiegészített rendszere 
13. .Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések (védőterületek, pufferzónák) 
14. Kutatás, tudásbázis fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében 
15. Elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásának megszüntetése és elsőbbségi anyagok 

kibocsátásának csökkentése 
16. Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése 
17. Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés 

csökkentése 
18. Inváziós, tájidegen fajok és betegségek terjedésének megelőzése és szabályozása 
19. A rekreáció (beleértve a horgászatot is) káros hatásainak megelőzése és szabályozás 
20. A halászat és egyéb olyan tevékenységek káros hatásainak megelőzése és szabályozása, amelyek 

állatok és növények eltávolításával járnak 
21. Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések megelőzése 

és szabályozása 
22. Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése 
23. A természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések 
26. Halgazdasági hasznosítás káros hatásainak megelőzése és szabályozása 
27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt 
28. Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása 
29. Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentése 
30. . Hordalék- és tápanyag-visszatartás felszíni befogadókba történő bevezetés előtt 
31. Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása 
32. Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása, a hatások 

enyhítése 
33. Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló hatásokkal 

szemben, az egyéb intézkedéseken felül 
34. Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme vízminőségi hatásokkal szemben, az 

egyéb intézkedéseken felül 
35. Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések 
36. Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása 
37. Balesetből származó szennyezések megelőzése 
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1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 
 
A településen imisszió (légszennyezettség) mérő állomás nem működik.  
A község két közlekedési útja D‐ről Jászapáti felől a 3228. sz. Jászapáti – Jászszentandrás összekötő út, 
DK‐ről a 31. sz. főútról a 32133. sz. Jászszentandrási bekötő út. 
Ipari tevékenységből nem származik levegőtisztaság-védelmi jogszabály által előírt határértéket 
meghaladó káros légszennyező anyag kibocsátás. 
A települést vízi és légi forgalom nem érinti. Összegzésként elmondható, hogy a közlekedésből 
származó légszennyezés nem számottevő.  
A vezetékes gáz hálózat kb. 100% -ban kiépült. Ahol nem veszik igénybe a vezetékes földgáz 
szolgáltatást, fával, vagy szénnel fűtenek. 
A következő mezőgazdasági vállalkozások találhatók a településen: 
 Felsőtanyai úton vágóhíd működik; 
 Kossuth úton marha telep; 
 Rákóczi út 7. gabonatárolás, szárítás; 
 külterületen több tanyán foglalkoznak állattartással, mezőgazdasági tevékenységgel. 
Az állattartás káros hatással lehet a környezeti elemekre a nem megfelelő tartástechnológia illetve a 
keletkező híg- és almostrágya nem megfelelő tárolása és kezelése révén. 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú 
rendelete alapján a légszennyezettség tekintetében Jászszentandrás az alábbi kategóriába tartozik: 
 

26. táblázat: Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

  Kén-dioxid 
Nitrogén-

dioxid 
Szén-monoxid PM10 Benzol  

 
PM10 

benz(a)-  
pirén (BaP) 

10. Az ország 
többi területe, 

F F F E F 

Talajközeli  
ózon 

PM10 
Arzén (As) 

PM10 
Kadmium (Cd) 

PM10 
Nikkel (Ni) 

PM10 
Ólom (Pb) 

O-I F F F F D 

 
 
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. sz. melléklete a zónabesorolásokat az alábbiak 
szerint értelmezi: 
 
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 

a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, az 1. sz. 
melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szerepelő anyagok esetében a 
célérték között van. 

 
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 

a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
 
F csoport: azon terület, ahol levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
 
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
 
A levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. tartatni! 
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1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 
 

Települési zajforrások: 
 Közlekedés, 
 Ipar, 
 Kereskedelem, 
 Szórakozás, 
 Építkezés, 
 Háztartási tevékenység. 
 
A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek. A rendezési terv 
készítése során fontos szempont, a területi funkciók, telepítések olyan meghatározása, hogy a 
megengedett határérték feletti zajterhelés ne keletkezzen. 
 
Ipari tevékenységből származó zajjal kapcsolatos panasz nem érkezett.  
A kereskedelmi egységekkel összefüggésben jelentkező zajhatás minimális értékű, nem meghatározó, 
panasz nem érkezett. 
Építkezésből, bontásból származó zaj nincs. Háztartási tevékenységből nem származik meghatározó 
zaj.  
A zaj- és rezgés védelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. tartatni! 
 
 

1.17.5. Sugárzás védelem 
 

Jászszentandrás területének villamos energiaellátását az ELMÜ-ÉMÁSZ Nyrt biztosítja a saját 
tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. 
A területen egy, a környező területet ellátó 22 kV-os gerinchálózat található. Ezen gerinchálózatokról 
kap ellátást Jászszentandrás község, valamint a területen található mezőgazdasági majorok és 
telephelyek, melyek közigazgatásilag Jászszentandráshoz tartoznak. 
A területen mindenütt szabadvezetékes hálózatról üzemelnek a fogyasztói transzformátorok 
állomások. A fogyasztói transzformátorok állomásokról a villamos energiaelosztás kisfeszültségű 
szabadvezetékes elosztóhálózaton keresztül jut el a fogyasztókhoz.  
A belterület közvilágítása már korábban került korszerűsítésre, (kompakt fénycsöves lámpatest), de 
nem teljes mértékben, több helyen még higanygőz lámpatest is található. 
Külterület energiaellátása: 
A villamos energiát az áramszolgáltató saját tulajdonú, üzembiztos hálózatról biztosítja a külterületi 
fogyasztók részére. A karbantartásuk, korszerűsítésük folyamatos. 
 

Telefonellátás 
A településen teljes mértékben kiépített távközlési hálózat működik, amely az Észak‐Jászsági optikai 
gyűrűjén kap megtáplálást, egy ERICSSON RSS köz‐ponton keresztül jut el a fogyasztókhoz. A hálózat 
vegyes rendszerű 65%‐ban földkábeles, 35%‐ban 
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének mérésére épült ki hazánkban az országos 
sugárzásfigyelő rendszer, melynek legfontosabb eleme a több mint 130 mérőállomásból álló hálózat. 
Ezek a műszerek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás, az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény 
értékét. A dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra (nSv/h). A természetes háttérsugárzás 
mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. A mérőállomásokról beérkező jeleket 
folyamatosan figyelik. A figyelmeztető szint 250 nSv/óra. Ez a szint a valós veszélyt jelentő szint 
töredéke, nem jelenti azt, hogy az állomás közelében lévők veszélyben lennének, csak a szakembereket 
figyelmezteti a kivizsgálás megkezdésére. A 250 nSv/óra alatti háttérsugárzás természetes és 
semmiféle veszélyt nem jelent. 
Jászszentandráson nincs háttérsugárzástmérő berendezés, a legközelebbi Kisújszálláson és Szolnokon 
található. A katasztrófavédelem honlapján az aktuális adatsorok mindenki számára elérhetőek és 
megtekinthetőek (www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_nbiek_terkep).   
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1.17.6. Hulladékkezelés 
 
A kommunális hulladékok szállítása heti rendszerességgel, egy napon történik. A lakosság a keletkező 
hulladékokat 60 és 120 l-es hulladékgyűjtő-edényzetben tárolja, a közületek részére 240 l-es 
edényzetek állnak rendelkezésre. Lomtalanítás évi egy alkalommal történik.  
 
A hulladék a Jásztelek 091/1-5, 091/9-11 hrsz-ú területén megépült Jászsági és Dél-hevesi regionális 
hulladéklerakóba kerül elszállításra. A regionális hulladéklerakót a REGIO-KOM Térségi Kommunális 
Szolgáltató Kft üzemelteti, aki a hulladékok gyűjtését is végzi. 
 

54. térkép: Jászszentandrás rekultivált hulladéklerakó 

 
 
A települési kommunális hulladéklerakó a 099/48 hrsz.-ú területen található, melynek tulajdonosa 
Jászszentandrás Község Önkormányzata. A lerakó rekultivációja megvalósult az utógondozása zajlik. Az 
utógondozást Jászszentandrás Önkormányzatnak kell ellátni, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a 
hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 
jogszabályban foglaltak szerint. 
Az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékokat szabályszerűen gyűjtik (megfelelő 
feliratozott edényzetben), amit ártalmatlanításra szerződés szerint szakcég szállít el. 
A termelésből származó veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról a termelő köteles 
gondoskodni. 
 
A településen 3 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra, melynek ürítéséről és a hulladék 
(üveg, műanyag, fém) elszállításáról az REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft gondoskodik. 
 
A hulladékgyűjtő szigetek a következő helyszíneken találhatók: 
 
 Jászszentandrás Rákóczi út 110. 
 Jászszentandrás Mártírok út 262/4 hrsz-ú úton; 
 Jászszentandrás Széchenyi út 16. szemben. 
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A helyi jogalkotásnál a közösségi hulladékgazdálkodási politikának a magyar jogi szabályozásba beépült 
alapelveit kell követni, melyek a következők: 
 
 megelőzés elve, 
 elővigyázatosság elve, 
 megosztott felelősség elve, 
 szennyező fizet elve, 
 közelség elve, 
valamint a közösségi környezetvédelmi szabályozásának megfelelően harmonizált hazai jogszabályok 
követelményeit szükséges figyelembe venni. 
A hulladékgazdálkodási terv helyi rendeletének száma: 24/2004 (X. 01.). 
A hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással összefüggő törvények és a hozzá kapcsolódó 
rendeletek betartása ill. betartatása fontos feladat! 
 
 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
 
A vizuális környezetterhelés témakörében a fényszennyezettség, valamint az illegális hulladéklerakás 
kerül kifejtésre. Ma már egyre több információnk van arra vonatkozóan, hogy a fényszennyezés 
érzékenyen érinti a természeti környezetet, az élővilág jelentős részét, az éjszakai tájképet, ráadásul 
egészségügyi kockázatot is jelent. A vizuális környezetterhelés Jászszentandrás településen nem 
jellemző. Általánosságban jellemző az ország városaira a különböző méretű és stílusú reklámtáblák. A 
települések arculatát adó városmagban és a kaputérségben minél figyelemfelkeltőbb formában 
próbálják az érdeklődést elérni a reklámtábla kihelyezői, amely időnként komoly ellentmondásban van 
a település táji-, épített adottságaival. Az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosítása (211/2012. [VII. 30.] Korm. rendelet) 
definiálta a fényszennyezés fogalmát, valamint megalkotta a fényszennyezés kivédésére szolgáló 
építési szabályrendszert. Az élhetőbb és egészségesebb környezet megteremtése érdekében fel lehet 
mérni a fényszennyező forrásokat, és azok, az új szabályozásnak megfelelő, korszerűbb és 
hatékonyabb eszközökkel való kiváltását, egyúttal a fényszennyezés kiváltó okait is megszüntetve. A 
vizuális környezetterhelés másik formája is sajnos jelen van a településeken főként a szegregált 
területeken: az illegális hulladék megjelenik több helyen, sajnos hiába a szervezett hulladékgyűjtés. 
 

1.17.8. Árvízvédelem 
 
Jászszentandrás település rendelkezik vízkárelhárítási tervvel. 
Jászszentandrás nincs árvízi veszélyeztetettségnek kitéve. 
 
 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 
Jászszentandráson fennálló környezetvédelmi konfliktust a felhagyott hulladéklerakó okozott, de a 
2015-ben a rekultiváció megoldást nyújtott a problémára.  
A településen a legtöbb lakóháznál fával vagy szénnel fűtenek. A télen ködös hideg időjárás viszonyok 
alkalmával a füst ne tud felszállni, megreked az épületek közelében, és mindez a lakosság számára is 
jelentősen érezhető levegőtisztaság-védelmi problémát okoz. 
További fennálló problémák:  
 illegális hulladéklerakás  
 közlekedési utak forgalomnövekedéséből származó zaj- és légszennyezés; 
 a rendkívül erősen allergizáló pollent termelő parlagfű mértéktelen elszaporodása. 
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1.17.10. Természetvédelem 
 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága mint területileg illetékes természetvédelmi hatóság és táj-és 
természetvédelmi kezelő. Feladata az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 
hálózatába tartozó, a (kihirdetett, illetőleg kijelölt területeken előforduló), közösségi jelentőségű, 
valamint kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok, és az ott élő állatok és növények élőhelyének 
megóvása, a biológiai sokféleség fenntartásához a biodiverzitás megőrzéséhez szükséges szabályok, 
megállapítása, betartatása a falu közigazgatási területén. (45/2006 XII.  8. KvVM Rendelet 
megerősítette a kijelölt területek védelmét.)  
Jászszentandrás közigazgatási területén nincs Natura 2000-es besorolású vagy egyéb 
természetvédelmi oltalom alatt álló terület.  
Egy kőris fa áll helyi védelem alatt. 
 
 

1.17.11. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, 
egyedi közműpótlók 
 
Az önkormányzati energia-költségek és károsanyag-kibocsátás csökkentésének csak az egyik 
lehetséges módja a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ezen energiaforrások is csak akkor 
jelentenek igazán nagy megtakarítást, ha korszerű, kis energia-igényű épületekben vannak 
felhasználva. Ha a fűtés-korszerűsítés megelőzi az épületszerkezet hőszigetelését, az újonnan 
telepített rendszernek a régi hőszükségletnek megfelelő teljesítményűnek kell lennie, hogy elláthassa 
feladatát. Amikor a későbbiekben az épületszerkezet szigetelése elkészül, a beépített teljesítménynek 
csak egy részére lesz szükség, amely a kapacitás-kihasználatlanság miatt drágábban termel majd. 
Ebben az esetben nem fog hatékonyan működni a rendszer, hiába korszerű a fűtési rendszer és az 
épületszerkezet is. 
Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája hasznosítható. 
A város természeti adottsága a 2050 óra körüli napos órák száma évente, ennek aktív hasznosításával 
jelentős hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a napkollektorok 
és a napelemek alkalmazásával érhető el, amelynek a nagy tetőfelületek adnak megfelelő területet. A 
napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő - utó fűtési szezonban temperáló fűtésre 
fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel a villamosenergia 
felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad - vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt 
villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel 
a közhálózati vételezés megoldható. A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban 
azonban meg kell említeni az időjárástól való függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a 
hagyományos energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves 
energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek 
csökkentését eredményezi. 
Egyéb megújuló energiahordozók szél-, geotermikus (termálvíz és talajhő) hasznosítását akadályozza, 
hogy a hasznosítását szolgáló beruházás gazdaságossága vitatható, megtérülése a jelenlegi 
hagyományos energiahordozók árstruktúrája mellett távlatba nyúló, így hasznosítására legfeljebb egy-
egy telektulajdonos vállalkozik. 
Egyedi közműigénnyel a vízellátás is megjelenhet a területen, erre az altalaji vízkészlet ad lehetőséget. 
A csapadékvíz hasznosítása  
Csapadéknak tekintjük a légkörből bármilyen formában kicsapódó és a felszínre hulló vizet. (Stelczer 
2000) A csapadék mennyisége és időbeli eloszlása alapvetően meghatározhatja egy térség 
vízgazdálkodását, hiszen a felszínre hulló víz jelentős befolyást gyakorol a felszíni- és felszín alatti 
vízkészletekre. A csapadékvíz települési hasznosítása terén alapvetően két irányról, a csapadékvíz két 
típusáról beszélhetünk. Az egyik a tetővizek hasznosítása, a másik a burkolt (és burkolatlan) felületekről 
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lefolyó csapadékvizek összegyűjtése, felhasználása. (Dulovicsné, 2003) Az épületek tetejéről lefolyó víz 
hasznosítása elsősorban a háztartások vízgazdálkodásában bír szereppel, míg a nagy, burkolt 
felületekről lefolyó vizek kezelése már települési szintű tevékenység. Mindkét csapadékvíz-típusnak 
óriási jelentősége lehet az elkövetkező évtizedek hazai települési vízgazdálkodásában.  
Magyarországon hagyományosan az eresz alá helyezett bádoghordók képezték a háztartási 
csapadékvíz-hasznosítás műszaki létesítményeit (Horváthné-Wisnyovszky 2003). Csak az utóbbi 
években váltak elérhetővé az előregyártott – beton, acél, műanyag – csapadékvíz-tároló 
tartályok/ciszternák.  
A modern háztartási csapadékvíz-gazdálkodás számos előnnyel bír a települési szintűvízgazdálkodás 
szempontjából. A tetővíz-hasznosítás egyrészt költségcsökkentő (kevesebb ivóvizet kell előállítani), 
másrészt környezetkímélőtevékenység (mivel nincs a közcsatornába csapadékvíz-betáplálás, kevesebb 
a szennyvíz mennyisége, illetve az öntözésre természetes állapotú vizet használnak). Ráadásul az 
eljárás mérsékeli a közterületekre kifolyó, és ott esetleg károkat okozó csapadékvizek mennyiségét is.  
A települési csapadékvíz másik típusát, a burkolt felületekről lefolyó esővizet, általában egy befogadó 
természetes vízfolyásba vezetik, esetleg időszakosan tározzák. Ezeknek belterületekről (esetleg a 
külterületekről) lefolyó, és a település környezetében tározótóban összegyűjtött csapadékvizeknek a 
vízminőségi paraméterei rosszabbak a tetőkről származó vizeknél. Régebben nem is tudott a települési 
vízgazdálkodás mit kezdeni ezekkel a vizekkel, sokáig úgy tűnt a gyors levezetés a leghatékonyabb 
„kezelési” mód. E „csurgalékvízek” nálunk többnyire ma is csak a károkozásaik kapcsán merülnek fel a 
köztudatban, pedig sok indok szólhat tárolásuk, helyben tartásuk mellett is. Franciaország központi 
régiójában (Ile-de-France) több száz záportározó tavacska üzemel a települések közvetlen 
környezetében. (Gayer 2005) Ezek a tavak esztétikus tájképi elemek, miközben lehetővé teszik a vizek 
károkozásainak mérséklését. A záportározó tavak lefejezik a településeket keresztező kisvízfolyások 
árhullámait, összegyűjtik a felszínen megrekedővizeket, vagy tárolják a befogadóba – áradás idején – 
lefolyni képtelen vízhozamokat; a távolabbi jövőben pedig e tavak vízkészlete is fontos lehet a 
vízgazdálkodás számára. 
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM 
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1.18.1. Építésföldtani korlátok 
 

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
  
Jászszentandráson alábányászott területek, barlangok, pincék nem találhatók, így ezeknek építési 
korlátozása nem releváns. 
 

1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
 
Jászszentandráson nincs csúszás és süllyedésveszélyes terület. 
 

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 
 
A települést és környékét ritkán érik földrengések. Az ország szeizmikus veszélyeztetettségi zónáiból, 
a település közvetlen környezete a 2. zónához tartozik.  
 

55. térkép: Magyarország szeizmikus zónatérképe 

 
Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda 

 
56. térkép: Magyarország szeizmotektonikája 

 
Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda 

A történelmi és a jelen korokban feljegyzett szeizmológiai események által alacsonyan érintett 
területen fekszik a település. 
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57. térkép: Magyarország földrengélyveszélyeztetettsége 

 
Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda 

 
A település közigazgatási területe alacsonyan érintett földrengés veszélyeztetett területekkel. 
 
 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
 
1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 
 
Jászszentandrás település közigazgatási területén árvízvédelmi létesítmény nem található. 
 
Jászszentandrás területe minden jelentősebb folyótól, vízfolyástól, természetes és mesterséges 
víztesttől távol esik, ezért a község árvízvédelmi szempontból nem veszélyeztetett. 
 
Minden vízgazdálkodást érintő tervezésnél, fejlesztésnél a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
Törvényt, továbbá az alábbi árvízvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat kell figyelembe venni: 
 Árvízvédelmi töltés környezetében végzett munkák esetén: 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet „a 

vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról,, előírásait kell figyelembe venni. 

 Különösen a 23. §-ban foglaltakat: Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali 
töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt, 
munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós 
eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (a 
továbbiakban: igazgatóság) hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, 
állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet. 

 Árvízvédelmi töltés létesítménnyel történő keresztezésénél: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 
„a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó szabályokról" előírásait be kell tartani. 

 Árvízvédelmi töltés védősávjainak (a töltés lábvonalaitól számított 10-10 m) használatánál: 
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet „a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására 
vonatkozó feladatokról" előírásait kell figyelembe venni. 
Különös tekintettel a 7. § (1) -ban foglaltakra: „A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi 
töltés védelme érdekében a töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán 
számított 10-10 méteres védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet 
végezni, amely a talaj szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan 
megváltoztatná, annak elszennyeződését eredményezné." 
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 Hullámtéri területek és a fakadóvíz által érintett területek használatánál: 83/2014. (III. 14.) 
Korm. rendelet „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési 
terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról" előírásait kell figyelembe 
venni. 
A 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint:  
A parti sáv szélessége: 
a. / a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10 
méterig, 
b. / az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók 
és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 
méterig terjed. 

 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 
 
Az ide vonatkozó információk megtalálhatóak az 1.16.2.3. számú fejezetben. 
 

1.18.2.3. Mély fekvésű területek 
 
Az ide vonatkozó információk megtalálhatóak az 1.16.2.3. számú fejezetben. 
 
1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 
 
Vízrendezés, belvízvédelem 
Az ide vonatkozó információk megtalálhatóak az 1.16.2.3. számú fejezetben. 
 
Árvízvédelem 
Az ide vonatkozó információk megtalálhatóak az 1.18.2.1. számú fejezetben. 
 
 

1.18.3. Egyéb 
 
1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
 
Kedvezőtlen morfológiai adottságok nincsenek a településen, így ez a fejezet nem releváns 
 
 

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 
 
Mélységi, magassági korlátozás nincs Jászszentandráson 
 

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 
 
Tevékenységből adódó korlátozás nincs 
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1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG-LELŐHELY 
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Jászszentandráson a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati 
Osztály adatközlése alapján a település közigazgatási területén bányatelek, kutatási terület nem 
található. Az alábbi koncessziós terület található Jászszentandráson: 
 Jászárokszállás – szénhidrogén koncessziós terület 
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1.20. TELEPÜLÉSI KLÍMA 
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1.20.1. A települési klíma 
 
Az egyedi, települési klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a különböző 
éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes környezethez képest. E 
változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati összefüggésben állnak. 
 

28. ábra: Városi klíma jellemzése 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos, mesterséges 
felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül hirtelen módosulhat, a 
különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A városban lehulló csapadék a 
mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a csapadékelvezető csatornahálózatnak köszönhetően 
nagyon gyorsan lefolyik, így a városban a párolgás rövidebb ideig tart és kisebb mértékű, mint a 
városkörnyéki területeken. Ezáltal a városban a relatív nedvességtartalom is kisebb lesz. 
 
A felszín másik fontos hatása a sugárzási paraméterek módosulásában nyilvánul meg. Azt, hogy egy 
adott felszín a ráeső napsugárzást milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza, a felszín tulajdonságai 
döntően meghatározzák. A változatos felszín, a nagyobb érdesség miatt a város felett nagyobb a 
súrlódás, ami a szélsebesség csökkenéséhez és a turbulencia fokozódásához vezet. 
 

27. táblázat: Felszíntípusok klíma-jellemzői 

Felszíntípus Albedó (α) Emisszivitás (ε) 

Csupasz talaj  (sötét, nedves) 0,05- 0,98- 

(világos, száraz) 0,40 0,90 

Sivatag 0,20-0,45 0,84-0,91 

Fű  hosszú (kb. 1 m magasságú) 0,16- 0,90- 
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Felszíntípus Albedó (α) Emisszivitás (ε) 

      rövid (kb. 0,02 m magasságú) 0,26 0,95 

Mezőgazdasági földek, tundra 0,18-0,25 0,90-0,99 

Gyümölcsös 0,15-0,20  

Erdő    Lombhullató (lomb nélküli állapot) 0,15- 0,97- 

      Lombhullató (lombos állapot) 0,20 0,98 

      Örökzöld 0,05-0,15 0,97-0,99 

Víz      (kis zenitszög esetén) 0,03-0,10 0,92-0,97 

      (nagy zenitszög esetén) 0,10-1,00 0,92-0,97 

Hó régi 0,40- 0,82- 

      friss 0,95 0,99 

Jég tenger 0,30-0,45 0,92-0,97 

      gleccser 0,20-0,40  

Aszfalt 0,05-0,20  

Beton 0,10-0,35  

Fehér festett fal 0,50-0,90  

Színes festett fal 0,15-0,35  

Piros/barna tetőcserép 0,10-0,35  

Tégla és kő 0,20-0,40  

Kátrány és sóder 0,03-0,18  

Hullámlemezes tető 0,10-0,15  

 
Mindezek hatására megváltoznak a hőháztartási viszonyok: a város területén hőmérsékleti többlet 
alakul ki. Ezt kiegészíti az is, hogy a levegőszennyezés hatására fokozódik a különféle üvegházgázok 
koncentrációja a város fölött, ami erősíti az üvegházhatást. 
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1.20.2. Jászszentandrás klímáját befolyásoló tényezők 
 
A közvetlenül a településről származó hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre. 
A település klímáját jelentősen befolyásoló geomorfológiai képződmény nincs. A belterület klímáját 
pedig meghatározza a viszonylag laza, szellős beépítés, a jelentős nagyságú be nem épített területek. 
Az alapvetően érvényesülő kontinentális éghajlat az elhelyezkedésből adódik. Az ország egyik 
legszárazabb területének (meleg - száraz) zónájához tartozik a település. A sokéves átlag 599 mm 
csapadék mennyiséget rögzít. A nyár jellemzően forró, kevés csapadékkal.   
 

58. térkép: Klimatikus viszonyok eloszlása Magyarországon 

 
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 
A település zöldfelületei klímahatás szempontból közepesen meghatározóak. A belterületen kisebb 
parkok, zöldterületek vannak, valamint jelentős számú beépítés nélküli terület. A település 
szerkezetéből és jellemző beépítési módjából adódóan a burkolt felületek aránya viszonylag alacsony, 
nem jellemzőek a városi un. faltól-falig szilárd burkolatú térrészek. A tömbbelsőkben összeérő 
telekvégek zöldfelületei többnyire egyszintesek. 
 

59. térkép: Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban 

 
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat  

 

 
Jászszentandráson igen magas a hőhullámos napok száma, mely az utóbbi időben a klímaváltozás 
hatása miatt egyre inkább meghatározó.  



216. oldal / összesen: 233 

1.20.3. A klímabarát település kialakulásának alapvetései, ajánlása 
 
1. Klímapartnerség és többszintű kormányzás  
A települések számára széles körű és rendszeres, szervezett partnerség létrehozása ajánlatos, amely a 
következőket veszi figyelembe: 
 Együttműködés a település működését érintő nemzeti, regionális hatóságok és önkormányzatok 

között, összhangban az ágazati politikákkal is. 
 A klímapolitikát széles körre épülő, tartós és jól szervezett partnerség keretében kell kialakítani, 

mely mind a lakosságot, mind a civil és gazdasági szereplőket magába foglalja. 
 Integrálni kell a klímabarát szempontokat a szabályozásoktól a lakosság és a gazdasági szereplők 

tájékoztatásán és ösztönzésén keresztül egészen a közszolgáltatások működtetéséig minden 
téren. Az önkormányzat minél több szakterületre támaszkodhat, annál erősebb klímapolitikát tud 
megvalósítani. 

 A klímapolitika kialakításának egyik legfontosabb eszköze lehet a település gazdaságpolitikája, 
amennyiben az képes a zöld gazdaság céljait és elveit követni, valamint erősíteni a helyi 
erőforrásokra épülő helyi gazdaságot. 

 
2. Klímabarát településszerkezet kialakítása a településtervezés és az övezeti tagolás révén 
A településeknek törekedniük kell: 
 a kompakt szerkezet megteremtésére, amelyben intenzívek a kölcsönhatások és 

együttműködések, mérsékeltek az utazási távolságok, korlátozott az urbanizált területhasználat 
kiterjedése és hatékony az energiafelhasználás; 

 a szerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést biztosító 
zónákkal; 

 a zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva őket; 
 magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) 

hasznosítására, és kerülni kell a zöldmezős beruházásokat. 
 
3. Klímabarát építészeti megoldások 
A helyi építészeti szabályozás és építészeti kultúra fejlesztése során a városoknak a következőkre 
érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni: 
 Megelőzés – hatékony energetikai megoldások az építészetben, energiatudatos építészet (pl. 

passzívház, alacsony szén-dioxid kibocsátású épületek). 
 A háztartások energiafogyasztásának mérséklése (fűtés, hűtés, világítás), megújuló energiák 

felhasználása (pl. nap és geotermális energiafelhasználás). 
 Víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, környezetbarát építőanyagok 

alkalmazása az építészetben. 
 Az épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási helyzetekre. 
 Holisztikus, mindenre kiterjedő (építőanyag-gyártás, építés, használat, bontás/újrahasznosítás) 

energia-, költség- és károsanyag-kibocsátás elemzés készítése az épületek teljes életciklus 
elemzése során. 

 
4. Klímatudatos magatartás és életmód 
A helyi hatóságok számára előnyös, ha növelik a lakosok környezeti felelősségét. A mindennapi 
életmód az oktatás, a kultúra, az ismeretterjesztő kampányok, események által is befolyásolható, 
annak érdekében, hogy megerősítsék: 
 a közös felelősséget a városi környezet állapotáért és a közös társadalmi értékek kialakítását; 
 klíma- és környezettudatos életmódot: például utazási szokások, fogyasztási szokások és piaci 

kereslet kialakítása; 
 klímaváltozás következményeinek megismertetését, a tudásmegosztást; 
 helyi erőforrások hasznosításának ösztönzését, a helyi termelők marketingjét.   
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Jászszentandrás Község 

 
Megalapozó Vizsgálat 

 
2. Helyzetelemző munkarész 

 
 
  

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
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2.1. A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 
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Jászszentandrás az Alföld északi részén a Jászságban, Mátraaljához közel, Jászberény 
vonzáskörzetében, Heves és Jászapáti között található. Közúton a 31-es számú közúton, illetve a 3228 
j. sz. bekötő úton közelíthető meg. A település Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdasági jellegű 
községe, amely 206 ha belterülettel, 4227 ha külterülettel rendelkezik. Jelenleg a növénytermesztés a 
fő mezőgazdasági tevékenysége a településnek, jelentős a gabonaféléken kívül a dinnye-, kukorica-, 
illetve a szőlő- és gyümölcstermesztés. Ezenkívül külterület jelentős részén erdőgazdálkodás folyik. 
Állattartás szempontjából a családi gazdálkodásban tenyésztett szarvasmarha, sertés és baromfi a 
jelentős. A község infrastruktúrája fejlett, a 31-es számú út jelenti a fő közlekedési irányt, illetve a 3228. 
számú út, amely összeköti Jászszentandrást Jászapátival. Vasútvonal nem halad át a falun, legközelebbi 
vasútállomás 10 km-re (Jászapáti) és 11 km-re (Heves) van. A belső utcák 95%-a szilárd burkolatú, 
gyalogosközlekedésre 35,43 km hosszúságú járda szolgál. A belterület teljes területén kiépített a 
villamosenergia, a telefonhálózat, a vezetékes víz és a vezetékes gáz. Legutóbbi fejlesztések során 
kiépítésre került a szennyvízcsatornázás, és a kábeltelevízió széles sávú internethasználattal.  
A számos tanya jelenléte és a mezőgazdasági tevékenység, mint fő megélhetési forma uralta korábban 
a településképet, azonban a strand megjelenésével település-megújulás kezdődött el. A központi 
belterületen a közterület rendezésével, parkosítással a településkép egyre inkább az „üdülő-falu” 
képét kezdi felölteni. Jászszentandrás idegenforgalmi nevezetessége és a település vonzereje a 
termálstrand, melyhez nagy kiterjedésű kemping is csatlakozik. A turisztikai vonzerők másik szegmense 
a külterületen található Magyar Szarvasgombász Szövetség, amely Magyarország egyetlen, Európa 
második Szarvasgomba Múzeuma. A település telepített tölgyesei kiváló élőhelyei a nyári 
szarvasgombának. Jászszentandrás 2012-ben a szarvasgomba fővárosa lett. A szarvasgomba múzeum 
mellett jelentős kiterjedésű terület ad helyet a Nemzetközi Rendőrszövetség (IPA – International Police 
Association) emlékparkjának. A strand és a turisztikai vonzerők Jászszentandrás mai településképét és 
térségi hírét nagy mértékben meghatározzák. 
Jászszentandrás Község lakónépességének száma 2018. január 01-ei állapot szerint 2.399 fő volt.  
Jászszentandrás Község sem regionális, sem megyei relációkban nem játszik központi szerepet. 
A település a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tagja.  
A lakónépesség csökkenésének egyik egyértelmű oka a természetes szaporodás, fogyás arányának 
szignifikáns negatív értékei, mely jellemzően folyamatosan negatív tartományban van. Jászszentandrás 
Község esetében az elmúlt időszakban akár -15; -16%-os értéket is mutat a természetesen szaporodás, 
fogyás egyenlege, amely a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesület települések (helyi LEADER közösség) átlagainak értékétől is jóval rosszabb. 
Jászszentandrás esetében az el-és odavándorlási tendencia kedvezőtlen képet mutat az elmúlt 
években: az elvándorlók száma folyamatosan magasabb az odaköltözőknél, és a „vándorlási olló” 
nyílik. Mindez azt is mutatja, hogy a település vonzereje évről évre csökken. 
A gyermekkorúak aránya a nyolcvanas évektől csökken, ennek mértéke Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében meredekebb, mint az országos átlag. Jászszentadnráson a folyamatok hasonlóképpen 
zajlottak, mint a megyében. Az országos átlaghoz képest Jászszentandráson mind a fiatalkorúak, mind 
az idős lakosság aránya magasabb volt, vagyis az aktív korosztály kevesebb a faluban, mint országos 
szinten.  
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, 
és növekszik az özvegyek aránya.  
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:  
 növekszik az átlagéletkor,  
 magasabb a középkorúak halandósága,  
 nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”).  
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 
egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez 
nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a dementia 
kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor 
fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia. 
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A 2011-es népszámlálási adatok szerint Jászszentandráson senki sem vallotta magát cigány 
nemzetiségűnek. A településen etnikai feszültség nincs, szegregátumok sem kerültek beazonosításra. 
A falu lakosainak képzettségi mutatója javuló tendenciát mutat, de a megyei (és az országos) átlagtól 
sajnos elmarad. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában a 2011. évi cenzus 
felmérései alapján a magyarországi átlagtól (19%) és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei járásközpontok 
átlagától (18,1%) szignifikáns elmaradást mutat a 7,6%-os értékével. 
A település a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendeletben felsorolt járások között a Jászapáti járás 
vezetőjeként a komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik. A településen valamennyi 
olyan tényező érzékelhető, mely ezen hátrányos helyzet okozója. A családok elköltöznek, a város 
lakosságának létszáma csökken, a munkalehetőségek beszűkülnek, a családok nagy része az állami 
segélyezési rendszertől függ. 
A településen óvodai nevelési intézmény található. Gyermekvilág Óvoda (OM azonosító: 201864; 
székhely: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 106.) a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési 
Intézményfenntartó Társulás (fenntartó azonosító: 39011209; székhely: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi 
út 94.) fenntartásában működő nevelési intézmény. Az intézmény muködo feladatellátási helyei között 
a Gyermekvilág Óvoda (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 106) mellett a Jámbor Lajos Sportcsarnok 
(5136 Jászszentandrás, Mártírok út 23) is szerepel. Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola (OM azonosító: 035931; székhely: 5136 Jászszentandrás, Mártírok út 23.) a Jászberényi 
Tankerületi Központ (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) által fenntartott nevelési-oktatási 
intézmény. Az intézmény feladatellátásához szolgáló vagyon a Jászszentandrás Község 
Önkormányzatának vagyona, s felette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó és 
működtető rendelkezik. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei biztosítottak az intézményben. A 
nevelő-oktató munka kettő épületben folyik. Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az 
alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati feladatok tekintetében:  
 háziorvosi ellátás,  
 fogorvosi alapellátás,  
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),  
 védőnői ellátás,  
 iskola- és ifjúság orvosi ellátás.  
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
rögzíti az alábbiakat: „A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és 
demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és 
környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni.” 
Ezek a mutatócsoportok a társadalmi és demográfiai helyzet, a lakás és életkörülmények, a helyi 
gazdaság és munkaerő-piaci és az infrastruktúra és környezeti mutatók körei. A Jászapáti járás a 
„Komplex programmal fejlesztendő járások” közé tartozik.  
A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények 
igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2018. (II. 
13.) Korm. rendelet alapján a Kormány szabad vállalkozási zónává nyilvánította a kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, 
fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járásokban található 
településeket, így Jászszentandrás is szabad vállalkozási zóna. A településen az egy lakosra jegyezett 
tőke aránya sajnálatosan alacsony. A településen 250 főt vagy többet foglalkoztató vállalkozás nem 
található, a jelentősebb cégek Jászszentandráson az alábbiak:  
 Prince Oliver Bt.: varroda  
 Bostaurus Trade Kft.: vágóhíd  
 Andrástermál Kft.: strand és kemping  
 Gabona és Lakto Farm Kft.: állattenyésztés, mezőgazdasági termelés  
 Banka Tüzép  
A szarvasmarha tartók körében jellemző, hogy manufakturális jelleggel termékeket gyártanak a tejből: 
sajt, túró, tejfül, joghurt. A külterületen a gyümölcsös mellett sok az erdőterület, és a legtöbb 



221. oldal / összesen: 233 

termesztett növény a búza, kukorica, repce, napraforgó terület a gyep mellett. A dinnyetermesztés 
visszaszorult, több a fóliás zöldségtermesztés.  
A településen feltárt termálvíz nyújtotta lehetőségre építve jött létre a termálfürdő, amely mellett a 
Jászszentandrás rekreációs területe található. A fürdő melletti üdülőterület apró telkein jellemzően 
tetőtérbeépítéses időszakos tartózkodásra alkalmas nyaralók épültek. A településen igen magas a 
vendégéjszaka szám. A települési Önkormányzat több konkrét fejlesztési elképzeléssel bír a turizmus 
területén. Elsősorban tervezett a kemping területének növelése, ehhez a jelenlegi kemping mögötti 
területet az Önkormányzat már meg is vásárolta (2500-3000 m2). A terület bekerítése, fásítása már 
megtörtént, tervezett a terület közművesítése, az utak kialakítása. Az Önkormányzat tervezi, hogy 
további vízfelület jöjjön létre a strandon: tervezett további medenceépítés (élménymedence). Az 
Önkormányzat felmérése alapján a településen kevés a szálláshely, és a kemping területén található 
jelenlegi faházak száma is nagyon kevés. Tervezett további új komplett faházakat. Kiemelt fejlesztési 
elképzelés terv egy új, egységes épület építése a strand frontján a kiszolgáló, kereskedelmi és 
vendéglátó egységek részére. A vízbázis biztosítása érdekében 1 új termálkút fúrása is tervezett. 
Hosszú távú célként fogalmazza meg az Önkormányzat egy szálloda és egy egészségügyi kezeléseket 
ellátó létesítmény kialakítását, ehhez a víz gyógyvízzé nyilvánítása is szükséges lesz. Az idelátogatók 
szabadidő eltöltéséhez hosszú távon tervezett egy később elkészített komplex turisztikai koncepció 
alapján a helyi termelőkre, gazdálkodókra alapozott helyi termékkör kialakítása. Jelentős a helyi 
lótartás, komoly potenciál rejtőzik a lovasturizmusban (lovagoltatás, sétakocsikázás), illetve ehhez 
kapcsolódóan további aktív turisztikai szolgáltatások és örökségturisztikai elemek becsatolása (helyi 
nevezetességek bemutatása, gyalog, és kerékpértúrák, a kézművesek bemutatója). 
A történelmi hagyományokat követően a település igazgatási területén jelenleg elsősorban a 
mezőgazdasági tájhasználat jellemző (kis- és nagyüzemi szántóföldi művelés, kertgazdálkodás, 
legelőgazdálkodás), valamint erdőgazdasághoz, a mezőgazdasághoz köthető ipari-gazdasági és 
szolgáltatási célú tevékenység. Jelentős az erdőgazdálkodás alá eső területek mennyisége és a 
gyógyfürdő miatti turizmus, a szálláshelyek biztosítására használt területek nagysága is. Egyedi 
növénytermesztés a szarvasgomba „termelés”: a humuszos, homokos talajon, az erdőkben tenyészik 
a jellegzetes kárpát-medencei alföldi szarvasgomba. Jászszentandrás Jászivánnyal együtt a 
szarvasgomba falui. A község külterületén található az Első Magyar Triflász Emléktár 
(Szarvasgombászati Múzeum) a Járási Iskolaút 57. szám alatt. A település igazgatási területe a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, annak felügyelete alá tartozik. 
Jászszentandrás laza beépítésű, tanyás település. A belterület és a külterület határát az utcán haladó 
nem is érzékeli, mert a kelet-nyugat irányú párhuzamos belterületi utak burkolattal és az utca 
elnevezésével folytatódnak a külterületi határban is. (Kossuth utca, Rózsa utca, Csordajárás utca, 
Mártírok útja, Rákóczi utca, Petőfi utca, stb.) A településmag az idevezető közutak (3228, 32133 számú 
utak belterületi elnevezéssel: Kossuth utca, Rákóczi utca, Mártírok útja) kereszteződésénél kialakult 
templom és a községháza-művelődési ház, Tájház körüli terület a strandfürdőig. Igazgatási központja a 
község egyik zöldfelületi központja is. A település biológiailag aktív felületeinek nagysága a belterület 
méretéhez képest jelentős. (növényzettel borított mezőgazdasági-kertészeti hasznosítású ingatlanok, 
utakat kísérő zöldterületek, széles utcák, nagy területű zöldfelületi intézmények ligetes-fás területei: 
strandfürdő, táborhelyek-kempingek, sportterület, iskolakert, belterületi vízmű területek). A 
lakosságot szolgáló, minőségi, kondicionáló zöldfelületek aránya a beépített területekhez és a lakosság 
létszámához mérten megfelelő. Az utóbbi években a település-központok rehabilitálásra, 
revitalizálására kiírt európai uniós pályázatok hatására megújultak a települési zöldfelületi elemek. 
(Szent István park, Milleneumi park, utcahossznyi fasorok kerültek ültetésre). Jászszentandrás 
külterületére jellemző a kiterjedt tanyavilág, a nagyobb dűlőutak mentén tanyasorok alakultak ki. 
jellemzően körbekerített tanyaudvarokon oldalhatáronálló vagy szabadonálló tanyaépítéssel 
találkozunk. A régebbi tanyák jellemzően utcára merőleges nyeregtetős épületek, míg az 1960-as évek 
körül épült tanyák között találunk sátortetős épületeket is. A lakhatás és gazdálkodás mellett néhány 
tanya üdülő funkcióval bír. A külterületen található a Romantik üdülőpark, pavilonszerű 
üdülőépületekkel, valamint a Szarvasgomba múzeum és az IPA park szabadidős területe.   
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3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 
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3.1.1. A folyamatok értékelése 
 
A folyamatok értékelése során feltérképezzük azokat a témaköröket, amelyek települési szinten a 
megoldandó problémákat mutatják be. Ezek jellemzően nem csupán egy szakághoz köthetőek, 
többnyire szakágakon átívelő, több témakört felölelő problémák, megoldásuk komplex szemléletet 
igényel. A megjelenő folyamatok többsége a helyzetelemző munkarészben több szakág elemzésében 
is megjelent. A SWOT fejezetben kerülnek felsorolásra nevezettek.   
 

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

 
28. táblázat: Erősségek, gyengeségek (SWOT analízis) 

Erősségek (Strenght) Gyengeségek (Weakness) 

 termálfürdő látogatottsága, magas 
volumenű idegenforgalom 

 szarvasgomba, mint mezőgazdasági 
kuriózum 

 természeti, táji, épített környezeti 
adottságok 

 hagyományokon alapuló mezőgazdaság 
 jelenleg is működő állattartó telepek 
 nagykiterjedésű legelőterületek 
 meglévő infrastrukturális ellátottság a 

belterületen 
 energiaellátás megoldott 
 belterületi utak nagy része szilárd 

burkolattal ellátott 
 külterületi természeti értékek  
 nagy mozgástér a fejlesztési projektek 

területi befogadására 
 jelentős potenciális munkaerő jelenléte 
 kihasználatlan munkaerőpiaci tartalék 
 energetikailag korszerű, vagy korszerűsítés 

előtt álló intézmények 
 rendezett településkép 
 nyugodt, csendes lakókörnyezet, és 

üdülőfunkció jelenléte 
 csekély levegőszennyeződés 
 fejlődő és korszerűsödő infrastruktúra 
 alapellátás helyben biztosított 
 jól működő intézményhálózat 
 közmunkaprogram hatékony kihasználása 

 csökkenő népesség, öregedő népesség 
 viszonylag alacsony lakossági képzettségi 

szint 
 nagyfoglalkoztatók hiánya 
 munkanélküliség veszélye 
 foglalkoztatási nehézségek 
 mezőgazdaság alacsony jövedelemtermelő 

képessége 
 alacsony foglalkoztatottság 
 alacsony jövedelmi viszonyok 
 tőke hiány 
 ipari hagyományok hiánya 
 egyes szolgáltatások alacsony színvonala 
 nincs kellő mértékű termékfeldolgozás 
 foglalkoztatottak kis száma 
 munkahelyek hiánya 
 hiányos kereskedelmi ellátás 
 gyenge vállalkozói aktivitás 
 korlátozott szórakozási lehetőségek 

 
  

SWOT 
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29. táblázat: Lehetőségek, veszélyek (SWOT analízis) 

Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) 

 a turisztikai lehetőségek további kiaknázása 
 pályázati lehetőségek kiaknázása 
 településkép arculat megerősítés 
 településközpont rehabilitáció 
 oktatási intézmények bővítése 
 a javuló környezetminőség kedvezően 

befolyásolhatja a bevándorlást, 
letelepedést 

 az alacsony ingatlanárak  
 turisztikai kínálat bővítése 
 további szálláshelyek megvalósítása 
 kistérségi lehetőségek, kedvezmények 

kihasználása 
 oktatás fejlesztése 
 szabadidős tevékenységek, programok 

szervezése 
 kerékpárút építése, és az erre épülő 

kerékpáros turizmus fejlesztése 
 természetjáró turizmus megteremtésének 

segítése 
 természetközeli turizmus megteremtése 
 a helyben termelt mezőgazdasági termékek 

helyben feldolgozása, szarvasgomba 
termesztés erősítése 

 gyümölcsök feldolgozása 
 környezetbarát ipar fejlesztése 
 gazdasági területek kialakítása 
 agrár marketing tevékenység erősítése 
 állattartás ösztönzése 
 állattartó telepek korszerűsítése, 

fejlesztése 
 egységes zöldfelületi rendszer létrehozása 
 közösségi tér létrehozása 
 játszótér kialakítása 
 rendezvények, találkozók szervezése 
 a letelepedés ösztönzése telekkínálattal 
 hagyományteremtő turisztikai és 

gasztronómiai rendezvények 

 lakosság megtartó képességének 
csökkenése 

 pályázati lehetőségek hiánya 
 munkanélküliség számának növekedése 
 újabb munkalehetőségek hiánya 
 táji környezet leépülése 
 ipari fejlesztés hiánya 
 tőke hiány 
 turisztikai érdeklődés csökkenése 
 csökkenő önkormányzati bevételek 
 lakosságszám visszaesés 
 elvándorlás növekedése 
 további elöregedés 
 a zöldterületek felújításának hiánya 
 a településközpont egységes arculat 

megteremtésének hiánya 
 turisztikai marketing hiánya 
 burkolt utak állagának romlása, 

karbantartásának hiánya 
 marketing hiány 
 turizmus fejlesztésre érdeklődés hiánya  
 állattartó telepek korszerűsítésének 

elmaradása, bezárása 
 kiszámíthatatlan politikai, gazdasági, 

környezeti hatások 
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3.1.3. A településfejlesztés és - rendezés kapcsolata 
 
A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet rendelkezik a településfejlesztési és településrendezési eszközök 
tartalmáról és azok összefüggéseiről. A rendelet 3.§ szerint: 
 

„(4) A koncepció és a településszerkezeti terv egymással tartalmi összhangban 
készül. 
(5) A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv 
figyelembevételével kerül kidolgozásra. 
(6) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban – a tervezett 
változások időbeli ütemezésének figyelembevételével – készül.” 

 
A település fejlesztés tartalmazza mindazon beavatkozási pontokat, elképzeléseket, melyek a település 
közép- és hosszútávú tervezett elképzeléseinek eredménye. A fejlesztés elképzelhetetlen rendezés 
nélkül. A fejlesztéssel kijelölt területek településszerkezetbe illesztése, a beépítés paramétereinek, 
feltételeinek meghatározása a rendezés, amelyek közvetlen és állandó kapcsolatban vannak. A 
fejlesztés és rendezés kapcsolata nem egyirányú, hanem oda-vissza irányú folyamat, ahol a 
fejlesztésnél elképzelt fejlesztések rendezési megvalósítása sokszor a környezetet is megváltoztatja, 
melynek rendezése viszont a fejlesztési elképzelés nélkül megvalósíthatatlan. 
 
 
  



227. oldal / összesen: 233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. PROBLÉMA ÉS ÉRTÉKTÉRKÉP 
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Problématérkép – teljes közigazgatási terület vonatkozásában 
 

60. térkép: Problématérképe (teljes közigazgatási terület) 

 
Forrás: saját szerkesztés  
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Problématérkép – belterület vonatkozásában 
61. térkép: Problématérkép (belterület) 

 
Forrás: saját szerkesztés  
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Értéktérkép – teljes közigazgatási terület vonatkozásában 
62. térkép: Értéktérkép (teljes közigazgatási terület) 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Értéktérkép – belterület vonatkozásában 

63. térkép: Értéktérkép (belterület) 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
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3.3.1. A településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 
 
Jelen Megalapozó vizsgálat nem határoz meg településrészeket.  
 
 

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
 
A településen nem található szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület.  
 

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása 
és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
 
Jelen Megalapozó vizsgálat nem határoz meg akcióterületeket.   
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Jászszentandrás 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 falu 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. Továbbá a koncepció meghatározza a településfejlesztés alapelveit.  
A településfejlesztési koncepció kidolgozását egy részletes megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, 
helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg. A koncepcióban kijelölt fejlesztési irányok a megalapozó 
vizsgálatban feltárt adottságok és a hosszú távon elérni kívánt állapot közötti utat jelölik ki.  
A településfejlesztési koncepció egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 
valamint Jászszentandrás Községi Önkormányzat Partnerségi egyeztetési szabályzata alapján történik. 
Jászszentandrás Községi Önkormányzat a partnerségi egyeztetés alapján a településrendezési terv 
keretein belül készülő településfejlesztési koncepció társadalmasítása érdekében a helyben 
telephellyel rendelkező nagyobb vállalkozókat, gazdasági társaságokat, civil és társadalmi 
szervezeteket közvetlen megkeresés útján értesítette a készülő koncepcióról. A partnerségi szabályzat 
alapján a település lakossága részére külön fórum került megrendezésre, ahol a településfejlesztési 
koncepció tartalma került bemutatásra és a fejlesztésekkel kapcsolatos elképzeléseket elmondhatták, 
valamint véleményezési idő alatt írásban is ismertethették fejlesztési elképzeléseiket. 
Az egyeztetésen megvitatott fejlesztések, elképzelések, javaslatok a fejlesztési koncepcióba beépítésre 
kerültek. 
A Településfejlesztési Koncepció Jövőképe és célrendszere Jászszentandrás Község stratégiai 
dokumentumaiban (például Gazdasági ciklusprogram, Helyi Esélyegyenlőségi Terv, Településképi 
Arculati Kézikönyv, stb.) foglalt célrendszerek, célkitűzések előzetes vizsgálata alapján került 
összeállításra, összhangban a stratégiai dokumentumokban foglaltakkal.  
 
A településfejlesztési koncepció a társadalmi–gazdasági–műszaki–ökológiai adottságokra épül, a 
közösség által elfogadott hosszabb-rövidebb távú célok elérésére. Ezért indokolt lehet a 4-5 évenkénti 
aktualizálás még akkor is, ha a hosszútávú fejlesztési irányokban nem jelentkezik lényegi eltérés. 
Pontosítani, finomítani lehet a célok eléréséhez vezető megoldásokat, az arányokat és hangsúlyokat, 
az ütemezést, stb. A településfejlesztési koncepció felülvizsgálatának kötelezettségét és folyamatát a 
314/2012. kormányrendelet határozta meg. A koncepció időhorizontját a jogszabály minimum 10 
évben rögzíti, eszerint minimum 2029‐ig kell előretekinteni (elfogadása2019‐ben tervezett). A tágabb 
és szűkebb térségre jellemző politikai, társadalmi, gazdasági változások, a kultúra, a természeti 
környezet, az infrastruktúra helyzete, a foglalkoztatási és a jövedelmi viszonyok átrendeződése együtt 
határozza meg a 21. század első harmadában –jellemzően 2030-2035-ig –körvonalazható fejlődés 
mértékét és irányait.  
 

Jogszabályi háttér 
 
Jászszentandrás Községi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának összeállítását 
helyzetfeltáró, elemző és értékelő munkafázisok alapozták meg. E fejlesztési dokumentumok 
elkészítésének alapja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet illetve a Belügyminisztérium által kiadott „Útmutató a kis- és 
középvárosok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez” című 
segédlet. A koncepció összhangban van az Európa 2020 európai növekedési stratégiával, az Európai 
Unió 2014 – 2020-ra meghatározott Tematikus célkitűzéseivel, a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval, a Magyar Növekedési Tervvel és Jász – Nagykun - Szolnok 
Megye Területfejlesztési Koncepciójával.  
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 Az EU 2020-as céljai: energiahatékonyság növelése; megújuló energiaforrások arányának növelése; 
CO2-kibocsátás csökkentése; foglalkoztatás növelése; szegénység elleni küzdelem, társadalmi 
leszakadás megállítása, felzárkózás lehetősége 

 A kohéziós politika 11 tematikus célja:  
1. Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése  
2. Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és ezek minőségének 
fejlesztése  
3. Kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének 
fejlesztése, vízkultúrák támogatása  
4. Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás elősegítése minden ágazatban  
5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése és kockázat-megelőzés és –kezelés 
6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése  
7. A fenntartható közlekedés fejlesztése és a kulcs hálózati infrastruktúrák szűk 
keresztmetszeteinek feloldása  
8. A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása  
9. A társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni harc  
10. Befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba  
11. Intézményi kapacitások fejlesztése és hatékony közigazgatás  

 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet  
 1600/2012.(XII.17) Korm. határozat 
 az Országos Fejlesztéspolitikai és Területfejlesztési Koncepció célrendszere (OFTK) 
 a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) célrendszere, 
 Jász – Nagykun - Szolnok megye területfejlesztési koncepciója,  
 Jász – Nagykun - Szolnok megye területfejlesztési programja. 
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1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 
környezetre vonatkozóan 

 
A jövőkép Jászszentandrás Község hosszútávon bekövetkező víziója, azt az ideális állapotot határozza 
meg, amelyet a település 2030-2035. évekre szeretne elérni.  
 
Jelen Koncepció a jövőképet egy objektivitáson alapuló, részletes vizsgálat alapján állítja fel. A 
helyzetfeltárás elsődleges célja a településen jelenleg is zajló társadalmi, gazdasági, valamint 
környezeti folyamatok kimutatása, illetve a folyamatok hátterében lévő ok‐okozati összefüggések 
feltárása volt. Jelen Településfejlesztési Koncepció elkészítését Megalapozó vizsgálat alapozza meg, 
melynek Helyzetértékelő fejezete tartalmazza a település SWOT analízisét (Strengths – Erősségek; 
Weaknesses – Gyengeségek; Opportunities – Lehetőségek és Threats – Veszélyek).  
 
A Településfejlesztési Koncepció Jövőképe és célrendszere Jászszentandrás Község stratégiai 
dokumentumaiban foglalt célrendszerek, célkitűzések előzetes vizsgálata alapján került összeállításra, 
összhangban a stratégiai dokumentumokban foglaltakkal.  
Ezek a dokumentumok:  
 Gazdasági Ciklusprogram 
 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 Településképi Arculati Kézikönyv 
 
A fenti dokumentumokkal való összhang biztosításával Jászszentandrás Község Jövőképe az alábbi:  
 

Jászszentandrás Község 
Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokat megőrző, magas minőségű 

falusias épített és természeti környezetével és jó minőségű termálfürdőjével a 
helyiek és az idelátogatók számára is kedvelt rekreációs szolgáltatásokat nyújtó, 

összetartó és lokálpatrióta lakosságú településsé fejlődik.  
 
Jászszentandrás Község fentebb rögzített Jövőképe társadalmi, gazdasági és épített környezetre 
vonatkozólag az alábbiak szerint vizionálandó részletesebben.  
 
 

Társadalom 

 
 Jászszentandrás gondoskodó, nyitott és szolidáris helyi közösséggel rendelkező falu, ahol erős a 

belső kohéziója a társadalomnak. Megvalósul a teljes körű integráció, a település minden lakosa 
hasznos és tudatos tagja a község társadalmának. A település lakosságát erős identitástudat és 
lokálpatriotizmus jellemzi. A helyi közösségek erősek, befogadóak, integrációs erejük nagy, 
öntudatosak és büszkék falujukra.  

 Jászszentandrás egyre több, nyugodtabb lakóhelyet kereső fiatal családnak ad otthont, a 
település korfája fiatalodó.  

 A fiatal családok magas presztízsű foglalkozásokat űző tagokkal bírnak, a település kulturális 
élete dinamizálódik. A településen egyre több fiatal család költözik, a családfenntartó akár az 
ingázást is vállalva.  

 A falu népességmegtartó erejének növelésével a családok, fiatalok számára vonzóvá vált a 
település.  
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 A település népességmegtartó ereje magas, hiszen az alapfokú nevelés-oktatási intézmények 
biztosítottak megfelelő minőségben, továbbá az egészségügyi és szociális alapszolgáltatások is 
elérhetőek magas minőségben. 

 A beköltöző fiatal családok számára a nevelési és alapfokú oktatási intézmények megfelelő 
minőségű szolgáltatást nyújtanak.  

 A biztos megélhetés, tehát családok, háztartások anyagi biztonsága mellett a legfontosabb 
célként a lakosság egészségi állapota is javul, a prevenció fontos szemponttá válik.  

 A közigazgatás a helyi közösséggel partnerségben működik, demokratikus önkormányzatiság 
jellemzi a települést.  

 A település egyre büszkébb jelenére, hiszen egyre jobban becsben tartja múltját: nő a lakosság 
lokálpatriotizmusa. 

 A helyi gyógyfürdő és ahhoz kapcsolódó további szolgáltatások a helyi lakosság komfortérzetét 
is nagyban növelik.  

 
 

Gazdaság 

 
 Az első számú gazdasági cél – és célállapot – a piacgazdasági értelemben vett teljes 

foglalkoztatottság elérése. Jászszentandrás Községben minden aktív korú és munkaképes lakos, 
aki dolgozni szeretne, munkalehetőséget kap, illetve a közeli gravitációs centrumokban 
dolgozhat, és családi életét Jászszentandráson éli meg. Ez a cél összhangban van az országos 
foglalkoztatási politikával, helyi szinten annak leképezését jelenti. Az értékorientált közmunka-
programok mellett a település gazdaságát erősödővé tevő helyi vállalkozások is nagyobb 
foglalkoztatóként vannak jelen.  

 Szabad vállalkozási zónaként Jászszentandrás sikeresen aktiválja gazdasági potenciálját.  
 A településre több, nagyobb vállalkozás települt be, amely egyrészt a helyi gazdaság szektorális 

eloszlását optimalizálta, másrészt az önkormányzat adóbevételeket is növeli.  
 Jelentősen csökkent a munkanélküliek száma, a foglalkoztatottak száma pedig dinamikusan nő, 

a munkaerőpiaci folyamatok ismét tartósan kedvezővé váltak. 
 A falu gazdasági szerkezetében a primer (kiemelten mezőgazdaság) szektor megerősödik. 

Kiemelkedően sikeres a szarvasgomba termelés. A csonthéjas (őszibarack, cseresznye, meggy, 
szilva) gyümölcsösök és szőlőültetvények valamint a fóliasátras és szabadföldes 
zöldségtermesztés meghatározó.  

 A mezőgazdaság mellett más gazdasági ágazatok is erősödnek, elsősorban az idegenforgalom.  
 Az idegenforgalomnak köszönhetően a falu imázsa sokat javult. 
 
 

Környezet 

 
 Jászszentandrás élhető, vonzó település. Zöldterületi ellátottsága, a közterületek minőségének 

átlagos színvonala magas, az értékőrző hasznosítás, fejlesztés folyamatos, a kulturális, közösségi 
infrastruktúra kínálata széles.  

 A tanyavilág harmonikus fejlesztése is sikeresen megvalósul.  
 A zöldfelületek magas biológiai aktivitás-értékkel bírnak, a közhasználatú és speciális 

zöldfelületek (Andrásfürdő és a táborhely (kemping) zöldfelülete (350, 266/3 hrsz.) is magas 
minőségűek.  

  A vonzó környezet, s benne a faluhoz kötődő, aktív közösségi életet élő helyi társadalom 
együttesen teremti meg azt a miliőt, amely a vendégek számára is vonzóvá, szerethetővé teszi a 
települést.  

 A falu ökológiai imázsa sokat javult. A település óvja természeti értékeit és természetvédelmi 
területeit, amelyek egyre jobb állapotban vannak. Jelentősen növekedtek a zöldterületek. 
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 A falu lakossága rendkívül környezettudatos, ennek rendeli alá a közlekedési és fogyasztási 
szokásait. Tudatában van, hogy ő is részese a klimatikus változások előidézésének ezért mérsékli 
a kibocsátását. A helyi lakosság energiafelhasználási szokásai sokat változtak, kifejezetten 
előnyben részesítik az építkezéseknél a megújuló energiafelhasználást. Az Önkormányzat 
környezeti politikája igen sikeres, a falu közintézményei alacsony kibocsátással és megújuló 
energiák felhasználásával működnek, amellyel jó példát tudott mutatni a polgároknak is. 

 A minőségi (lakó)környezet révén Jászszentandrás lakónépessége jelentősen nő, egyre több 
család települ be a faluba.  

 
 
Fenti jövőkép akkor hatékonyan megvalósítható, ha az széleskörű társadalmi összefogásra, aktív 
partnerségi viszonyra épül. Jászszentandrás Községi Önkormányzatnak szükséges folytatnia és 
lehetőség szerint minőségileg tovább fejlesztenie partnerségét mind a helyi gazdasági szereplőkkel, 
mind a helyi civil szervezetekkel és helyi egyházakkal valamint a lakossággal. Javasolt továbbá erősíteni 
a nemzetközi kapcsolatokat, és a már meglévőket további együttműködési területekkel bővíteni.  
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1.2. A település jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

 
Jászszentandrás az Alföld északi részén a Jászságban, Mátraaljához közel, Jászberény 
vonzáskörzetében, Heves és Jászapáti között található. Közúton a 31-es számú közúton, illetve a 3228j. 
sz. bekötő úton közelíthető meg.  
A település Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdasági jellegű községe, amely 206 ha belterülettel, 
4227 ha külterülettel rendelkezik. A központi belterületen a közterület rendezésével, parkosítással a 
településkép egyre inkább az „üdülő-falu” képét kezdi felölteni. Jászszentandrás idegenforgalmi 
nevezetessége és a település vonzereje a termálstrand, melyhez nagy kiterjedésű kemping is 
csatlakozik. A turisztikai vonzerők másik szegmense a külterületen található Magyar Szarvasgombász 
Szövetség, amely Magyarország egyetlen, Európa második Szarvasgomba Múzeuma. A település 
telepített tölgyesei kiváló élőhelyei a nyári szarvasgombának. Jászszentandrás 2012-ben a 
szarvasgomba fővárosa lett. A szarvasgomba múzeum mellett jelentős kiterjedésű terület ad helyet a 
Nemzetközi Rendőrszövetség (IPA – International Police Association) emlékparkjának. A strand és a 
turisztikai vonzerők Jászszentandrás mai településképét és térségi hírét nagy mértékben 
meghatározzák. 
Jászszentandrás Község lakónépességének száma 2018. január 01-ei állapot szerint 2.399 fő volt.  
Jászszentandrás Község sem regionális, sem megyei relációkban nem játszik központi szerepet. 
A település a Jászapáti várostérséghez tartozik, valamint a Jászapáti járás települése.  
Mérete, lakosságszáma és szerény helyi gazdasága miatt Jászszentandrás nem tölt be jelentős szerepet 
a Jászapáti járás tekintetében.  
 
A település jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan:  
 
 Jászszentandrás Község együttműködik a funkcionális várostérség szereplőivel. Mind a 

közigazgatás, önkormányzatok, mind a gazdaság területén működik a kooperáció, egymás 
érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele, a szinergiákból adódó lehetőségek kihasználása. 

 A térségi munkamegosztás és együttműködés különösen példaértékűen működik a turisztikai 
szolgáltatások területén. A termálstrand a térség jelentős idegenforgalmi célpontjává fejlődött.  

 A falu elérhetősége sokat javult a szomszédos települések számára. A falu kerékpárutakon, 
közösségi közlekedéssel és jó minőségű közutakon egyaránt jól megközelíthető. Ezeket a 
közlekedési fejlesztéseket az ingázók számának növekedése tette elsősorban indokolttá.  

 A mikro-térségben intenzív együttműködés bontakozott ki a fejlesztési projektek 
összehangolása érdekében, a térség forrás abszorpciós képessége javult.  
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1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

 
A településfejlesztési irányok kijelölése során vannak olyan meghatározó alapelvek, amelyek 
indikátorokkal ugyan nem feltétlenül mérhetőek, ám meghatározóak a település fejlesztésének 
egésze, a beavatkozások tervezése, a források allokálása szempontjából. Jászszentandrás Község 
horizontális településfejlesztési alapelvei az alábbiak: 
 
Fenntartható fejlődés:  
Környezetileg fenntartható növekedés elősegítése, amely elsősorban a meglévő erőforrások 
hatékonyabb felhasználását, a környezetbarát településfejlesztést segíti: 
 A falu 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, a fenntartható építés-technológia alkalmazása a településfejlesztés során.  
 Környezetbarát iparfejlesztés a gazdaságfejlesztés kapcsán.  
A fenntartható társadalom és gazdaság elveit saját környezetükben, a realitások talaján kis 
lépésenként az egyes fejlesztési projektekben valósággá tenni.  
 
Versenyképes fejlődés:  
A település fejlesztése során kiemelten kell azokra a területekre fókuszálni, ahol Jászszentandrás 
Község komparatív előnyei, vagyis egyedi adottságain alapuló versenyelőnyei vannak. Ezeknek a 
területeknek a fejlesztésével biztosítható, hogy stabilizálódjanak és kibontakozzanak Jászszentandrás 
tartós versenyelőnyei. Jászszentandrás esetében ezek kiemelten a mezőgazdaságban (például az 
egyedi szarvasgomba termesztés) és a termálfürdő generálta idegenforgalomban öltenek testet.  
 
Integrált fejlődés:  
Az integrált megközelítés egyszerre tartalmazza a fizikai és az ágazati szemléletet. Az integrált 
fejlesztési szemlélet legfőbb alapelemei a következők: 
 Olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek egyszerre járulnak hozza a fizikai, társadalmi, 

gazdasági, környezeti és műszaki környezetének fejlődéséhez.  
 Az infrastruktúrák kizárólagos fejlesztése helyett, olyan fejlesztéspolitika bontakozzon ki, amely 

a „soft” beavatkozási típusokat is kiemelten kezeli.  
 A pontszerű fejlesztések helyett, a komplex, egymással szinergikus hatással bíró fejlesztéseket 

kell előtérbe helyezni.   
 Az integrált fejlesztési szemlélet része, hogy a településfejlesztési politikában az önkormányzati 

fejlesztések ösztönzik a magánerő, magántőke mobilizálását.   
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2. CÉLOK 
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2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok  

 
Község településfejlesztési koncepciója átfogó fejlesztési célokat határoz meg, amelyek hozzájárulnak 
a jövőképben megfogalmazottak realizálódásához. A négy átfogó cél kijelöli a falu legfontosabb 
gazdasági, társadalmi, környezeti, műszaki kihívásokra adott válaszait, pozícionálja Jászszentandrás 
Községet és kijelöli a legfőbb hosszútávon megvalósítandó céljait. A település jövőképének legfőbb 
alkotóelemei, pillérei az átfogó célok, melyekből jelen koncepcióban négy átfogó cél került 
meghatározásra. 
 
Jászszentandrás Község Jövőképét az alábbi átfogó célok teljesülésével éri el: 
 

 
 
 

ÁTFOGÓ CÉLOK RÖVID BEMUTATÁSA: 
 

 
 
ÁTFOGÓ CÉL 1.: Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokból álló külterületek megőrzése, a 
vonzó épített és táji környezet fejlesztése az élhető jászszentandrási falusi élettér fenntartása 
érdekében a település épített és természeti környezetével kapcsolatos célkitűzéseket tömöríti.  
 
Jászszentandrás soros tanyákból, tanyacsoportokból (Alsótanya, Járás-tanya, Felső-tanya, Telek-
tanya, Tadra) összenőtt község. A település táji látványában a belterületi és a külterületi lakott 

Az egyedi 
településszerkezet, a 
tanyacsoportokból 

álló külterületek 
megőrzése, a vonzó 

épített és táji 
környezet fejlesztése 

az élhető 
jászszentandrási

falusi élettér 
fenntartása 
érdekében

Új gazdasági 
szereplők 

betelepülésének 
elősegítése, az 

agráradottságokat 
kihasználó háztáji és 
üzemi mezőgazdaság 

fenntartása 
Jászszentandrás 
gazdaságának 

erősítése érdekében

A Termálfürdő és 
Kemping minőségi 
fejlesztése, további 

kisléptékű turisztikai 
fejlesztések 

Jászszentandrás 
idegenforgalmi 

látogatottságának 
növelése érdekében

Aktív közösségi élet 
és rekreáció, erős 

helyi identitás 
fenntartása és 

minőségi fejlesztése 
Jászszentandrás 

önmegtartó erejének 
erősítése érdekében

Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokból álló külterületek 
megőrzése, a vonzó épített és táji környezet fejlesztése az élhető 

jászszentandrási falusi élettér fenntartása érdekében
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területeket csak az épületek egymástól való távolsága különbözteti meg. Jászszentandrás külterületére 
jellemző a kiterjedt tanyavilág, a nagyobb dűlőutak mentén tanyasorok alakultak ki. jellemzően 
körbekerített tanyaudvarokon oldalhatáronálló vagy szabadonálló tanyaépítéssel találkozunk. A 
régebbi tanyák jellemzően utcára merőleges nyeregtetős épületek, míg az 1960-as évek körül épült 
tanyák között találunk sátortetős épületeket is. A lakhatás és gazdálkodás mellett néhány tanya üdülő 
funkcióval bír. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyedinek számít az a településszerkezet, mely 
kuriózum mivolta miatt is védendő, fejlesztendő.  
Jászszentandrás esetében emiatt kiemelten fontos a településrészek – vagyis a tanya-világ – és a 
belterületi településrész harmonikus fejlesztésére való törekvés.  
 
A külterületi terület-felhasználás követelményeinek kiemelt elemei a természet és értékvédelem: a 
tájkarakter a települési és táji értékek megőrzése, ökológiai folyosók megtartása és bővítése, 
tájhasználati korlátozások és szabályozások bevezetése, termőföld- és talajvédelem, állattartó telepek 
környezetterhelő hatásainak csökkentése, vízrendezés, vízminőség javítása, zaj- és levegőtisztaság-
védelmi megoldások érvényesítése, a gyepek (rétek, legelők) mint értékes növénytársulásoknak 
megtartása.  
A település szerkezetét a fenntartható környezet alapelveinek megfelelően és a zavaró 
egymásmellettiségek, konfliktusforrások kiiktatásával, de legalább azok mérséklésével kell alakítani.  
 
A minőségi élet fontos eleme a hangulatos, vonzó településkép: a közterületek, az épületállomány, a 
községet övező külterületek állapota. Jászszentandrás Község jó minőségű, rendezett települési 
környezettel rendelkezik, A településkarakter megőrzésével, a betelepülő új családok új lakóházainak 
az utcaképhez illeszkedő módon való megépítésével, a települési zöldfelületi rendszer minőségi 
fejlesztésével, a tájhasználat optimalizálásával erősíthető a vonzó és élhető falusi élettér, amely az itt 
lakók komfortérzetét növeli és a beköltözni vágyók számát növelheti. 
 
A falu komfortossá tétele, a minőségi élettér fejlesztése során számos műszaki infrastrukturális feltétel 
(energiahatékonyság, hulladékgazdálkodás kiterjesztése, ivóvízhálózat korszerűsítés, közlekedési 
hálózat, közművek, vonalas infrastruktúrák állapota, kapcsolata, hálózata) megteremtése, a helyi 
identitás és összetartozás érzésének mindennapos megéléséhez a különböző identitás-elemek, mint 
például a közösségi terek rendezése, fejlesztése.  
 
 

 
 
ÁTFOGÓ CÉL 2.: Új gazdasági szereplők betelepülésének elősegítése, az agráradottságokat kihasználó 
háztáji és üzemi mezőgazdaság fenntartása Jászszentandrás gazdaságának erősítése érdekében a 
település gazdasági célkitűzéseit tömöríti.  
 
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
rögzíti az alábbiakat: „A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és 
demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és 
környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni.” 
Ezek a mutatócsoportok a társadalmi és demográfiai helyzet, a lakás és életkörülmények, a helyi 
gazdaság és munkaerő-piaci és az infrastruktúra és környezeti mutatók körei. A Jászapáti járás a 
„Komplex programmal fejlesztendő járások” közé tartozik.  

Új gazdasági szereplők betelepülésének elősegítése, az agráradottságokat 
kihasználó háztáji és üzemi mezőgazdaság fenntartása Jászszentandrás 

gazdaságának erősítése érdekében 
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A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények 
igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2018. (II. 
13.) Korm. rendelet alapján a Kormány szabad vállalkozási zónává nyilvánította a kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, 
fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járásokban található 
településeket, így Jászszentandrás is szabad vállalkozási zóna.  
 
A falu komparatív ágazatainak a mezőgazdaság és az idegenforgalom tekinthető.  
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési célok külön átfogó célként (ÁTFOGÓ CÉL 3.: „A 
Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, további kisléptékű turisztikai fejlesztések 
Jászszentandrás idegenforgalmi látogatottságának növelése érdekében”) került rögzítésre.  
 
Jászszentandrás Községben a mezőgazdaság tradicionálisan erős ágazat. Hajdan Jászszentandrás híres 
volt dohánytermesztéséről és szőlőműveléséről. Jelenleg község külterületén a tanya-sorok közelében 
jelentős területeken foglakoznak gyümölcstermesztéssel. Elsősorban csonthéjas (őszibarack, 
cseresznye, meggy, szilva) és szőlőültetvényekkel találkozhatunk (Felsőtanyai rész, Járási-tanya rész). 
A tanyák körül, és a belterületi nagyterületű telkeken egyaránt termesztenek fóliasátrakban és 
szabadföldön is zöldségféléket (paprika, paradicsom, dinnye, stb.). Országos gyümölcs termőhely 
kataszter és az Országos borvidéki kataszter (Kunsági borvidék) által is érintett település 
Jászszentandrás. A humuszos, homokos talajon, az erdőkben tenyészik a jellegzetes kárpát-medencei 
alföldi szarvasgomba. Jászszentandrás Jászivánnyal együtt a szarvasgomba falui. A község külterületén 
található az Első Magyar Triflász Emléktár (Szarvasgombászati Múzeum). Jászszentandrás 
hagyományaiban legeltető-állattartó település. Napjainkban a marhatelep kivételével legeltetéses 
állattartás, a családi gazdálkodásban tartott szarvasmarha, sertés- és baromfi a jelentős.  
 
Jászszentadnrás szerény helyi gazdaságának fejlesztése szükséges, egyes szegmensek tekintetében a 
helyi gazdaság alapjainak megteremtésével. A helyi gazdaság meghatározó szegmense a 
mezőgazdaság, szükséges a mezőgazdasági terület – ezen belül is az ültetvényes gyümölcstermesztés 
és a kuriózumnak tekinthető szarvasgomba – fejlesztése. A gyümölcsfelvásárlásra, tárolásra – 
esetlegesen helyben valamilyen szintű feldolgozása – épülő fejlesztési lehetőségek kiaknázandók.  
 
Az alapanyag termelés és élelmiszer-feldolgozás terén kitörési pontot a magasabb hozzáadott értékű, 
kiemelkedő minőségű termékek előállítása jelenthet, kihasználva a kiváló beltartalmi értékekkel 
rendelkező alapanyagok által nyújtott lehetőségeket. Az agrártermékek versenyképességének és piaci 
stabilitásának kiemelkedő tényezője a minél magasabb szintű és minőségű feldolgozottság. A mikro-és 
kisméretű élelmiszer feldolgozóknak jelentős szerepük van a helyi, járási ellátásban, és a 
foglalkoztatásban, azonban kiemelkedően fontos, hogy a szoros együttműködés (például szövetkezeti 
forma, integrátori szerepkör) jellemezze a termelés és értékesítés folyamatát. 
 
A mezőgazdaság fejlesztése esetében preferálandó az ültetvényes gyümölcstermesztés 
hangsúlyozása valamint erdők területének gondozása és megőrzése illetve azok további bővítése. A 
településen értékelhető iparfejlesztés bizonytalanul várható, ezért helyi kézműves hagyományokra 
épülő kisipari tevékenység megteremtése, életben tartása javasolt.  
 
Felismerve a helyi foglalkoztatásban betöltött jelentős szerepüket, meg kell teremteni a fejlődésre 
képes mikro- és kisvállalkozások piaci versenyképességének stabilizálásához szükséges feltételeket. A 
helyi erőforrásokból előállított helyi termékek kiemelkedő gazdasági potenciállal bírnak ezért a 
fejlesztési stratégia fontos elemét képezhetik. A helyi gazdaságok elérhetik azt az áttörést, hogy a 
helyben, magas színvonalon előállított és feldolgozott termékeknek jelentős szerepük legyen a piacon. 
A megerősödéshez a megfelelő marketingtevékenység elengedhetetlen.  
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Javasolt stratégia szinten rögzíteni, hogy mely ösztönzőkkel lehet elérni, hogy a helyi igényeknek (pl. 
szakember, vagy kapcsolódás más tevékenységekhez) megfelelő, a többi gazdasági tevékenységet és a 
helyi környezet- és életminőséget nem zavaró cégek letelepedését támogassa Jászszentandrás.  
 
A közfoglalkoztatásnak köszönhetően már a település egyik legnagyobb foglalkoztatója az 
önkormányzat lett. A közfoglalkoztatás mára egy olyan potenciállá változott, amelynek gazdasági erőt 
is képvisel. A közfoglalkoztatásnak azonban fokozatosan el kell mozdulnia a szociális gazdaság 
irányába, hogy fenntartható váljon. A szociális gazdaságfejlesztés során egyszerre kell fókuszálni a 
kínálatfejlesztésre és a keresletélénkítésére 
 
A homoktövis feldolgozó kisüzem bővítése, ezáltal a helyben foglalkoztatottak számának növelése 
kiemelt cél. Az önkormányzat tagja a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezetnek. A 
tulajdonunkban álló épületben került kialakításra a feldolgozó üzem, amely jelenleg az önkormányzat 
tulajdonában lévő közel 9 ha homoktövis ültetvényen megtermelt homoktövist dolgozza fel, 
termékeik: velő, üdítőital, tea, őrlemény, csokoládé. Cél, hogy ezen a területen még a gyümölcslé 
előállításhoz szükséges almafák is ültetésre kerüljenek (3 ha).  
 

 
 
ÁTFOGÓ CÉL 3.: A Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, további kisléptékű turisztikai 
fejlesztések Jászszentandrás idegenforgalmi látogatottságának növelése érdekében a falu turisztikai 
céljait tömöríti.  
 
Jászszentandrás másik erős gazdasági ágazata a rekreációs-turizmus. A Termálfürdő és Kemping május 
elejétől, egészen október végig várja a látogatókat. A fürdő nyugodt, csendes, falusi környezetben 
helyezkedik el ugyanakkor korszerű és széleskörű szolgáltatásokat biztosít vendégeknek.  
A gyógy-turizmushoz, fürdő-turizmushoz kapcsolódó dekoratív parkosítás a strandfürdő és táborhely 
területén, a község felelevenített hagyományokon alapuló rendezvényei (Jász találkozó, jászkapitány 
választás, szarvasgomba fesztivál, gasztronómiai fesztiválok, motoros találkozó, szlovák, lengyel és 
cseh testvértelepülések látogatásai, közös rendezvényeik). A bővülő kínálatú szálláslehetőségek: 
vendégházak, különböző infrastrukturális helyzetű és minőségű táborozó helyek (kempingek) is 
hozzájárultak Jászszentandrás közelmúltbeli fejlődéséhez. 
 
A turisztikai és rekreációs piaci jelenlét növeléséhez szükséges a falu idegenforgalmi vonzerejének 
növelése, a kiszolgáló infrastruktúra és szolgáltatások (szállás- és vendéglátóhelyek) összehangolt 
fejlesztése, a turisztikai marketingkommunikáció intenzív és differenciált megvalósítása, valamint a 
turizmus helyi szervezeti rendszerének megújítása, idegenforgalmi hálózatok és egymásra épülő 
programcsomagok létrehozása, szoros együttműködésben a mikro-térség szereplőivel. Az 
idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztéseket integráltan, térségi alapon zajló turisztikai 
szervezetrendszer fejlesztése révén szükséges megvalósítani.  
Javasolt a családi élményturizmus kínálatának bővítése a termálfürdő tekintetében. Lehetőség szerint 
törekedni szükséges a szezonalitás csökkentésére.  
 
A település mezőgazdasági potenciáljával törekedhet a desztináció egészséges élelmiszerekkel történő 
ellátására, helyi termékek őstermelői piacának kialakítására, fejlesztésére.  
 

A Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, további kisléptékű turisztikai 
fejlesztések Jászszentandrás idegenforgalmi látogatottságának növelése 

érdekében
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ÁTFOGÓ CÉL 4.: Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi identitás fenntartása és minőségi 
fejlesztése Jászszentandrás önmegtartó erejének erősítése érdekében a falu társadalmi célkitűzéseit 
tömöríti.   
 
Jászszentandrás közösségi, társadalmi életének meghatározó alakítói, erősítői a helyi önkormányzat, 
a nevelési-oktatási intézmények valamint a helyi egyházak.  
Javasolt a társasági élet aktivizálása szempontjából az oktatási intézményekben közösség- fejlesztő 
programokat szervezni, a működő közösségi tereket fejleszteni, lehetőség szerint akár heti intenzitású 
tartalommal, eseményekkel feltölteni, amelyeket minden korosztály használ. A tartalmas programok, 
a szabadidő hasznos eltöltése hozzájárul az itt élők mentális és fizikai egészségének megőrzéséhez. Cél 
az együttműködő falusi közösség megerősítése (identitás, környezettudatosság, civil élet).  
A közösségi tudatformáláshoz, a falusi/térségi kohézió megteremtéséhez szükség van a helyi, 
kisközösségi identitás erősítésére. E cél eléréséhez lehetőséget kínálnak a speciális nevelés programok 
is, amelyek bevezetése a helyi oktatási-nevelési intézményekben a fiatalok kötődését, 
lokálpatriotizmusát erősíti. 
Különböző fórumok szervezésén keresztül lehetőség van Jászszentandrás életében fontos szerepet 
játszó kérdések közösségi megvitatására, konszenzus kialakítására. Célszerű a fiatalok kiemelt 
kezelése az akciók során, fontos lenne fokozott bevonásuk a helyi döntéshozatalba. 
 
A demokratikus helyi kormányzás a jó kormányzást (demokratikus döntéshozatalt, a döntés 
előkészítésben való közösségi részvételt, a konszenzusra való törekvést) és a közönség fenntartható 
fejlődés melletti elkötelezettségét jelenti. 
Erre alapozva egy szolgáltató és gondoskodó falu víziója fogalmazódik a következő fejlesztési 
periódusban, ahol a közszolgáltatások ügyfélbarátok és szolidárisak.  
A lakosság magasabb szintű bevonása szükséges a településfejlesztés folyamatába. A fejlesztések 
intenzívebb társadalmasításával a lakosság adott beavatkozásokkal kapcsolatos elfogadása is nő. A civil 
szféra szereplőivel szükséges intenzívebb kapcsolattartás, érintettség estén adott beavatkozás 
tervezési folyamatainak bevonásával, a megvalósítás során aktív részvevőként való pozicionálással 
erősödik az önkormányzati vezetés és a lakosság kapcsolatának minősége. A demokratikus helyi 
kormányzás feltételezi, hogy az önkormányzat lehetőségeihez képest járuljon hozzá a civil szervezetek 
működési feltételeinek biztosításához és az egyházak működési feltételeinek biztosításához. Az 
önkormányzati rendszer rentabilitásának és hatékonyságának növelése cél.  
 
 
 

Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi identitás fenntartása és minőségi 
fejlesztése Jászszentandrás önmegtartó erejének erősítése érdekében
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE
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2.2. Részcélok és beavatkozások területei egységének meghatározása 

 
A meghatározott átfogó célok teljesülését beavatkozások rendszere segíti. Az egyes átfogó 
célokhoz rendelt beavatkozások az alábbiak:  
 

 
 
A településszerkezettel kapcsolatos beavatkozások kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak:  
 A tanyasorok fenntartása, állagmegóvásának segítése 
 Az üres telkek beépítésének ösztönzése 
 A hagyományos tájhasználat erősítése, megőrzése 
 A hagyományos tájszerkezet és tájhasználat működőképes hagyományainak és karakterének 

megőrzése 
 A zöldmezős beruházások visszaszorítása 
 Az átszellőzési és ventillációs folyosók tekintetbe vétele településszerkezet alakítása során 
 A városi levegőminőség és a mikroklíma javításának figyelembe vétele 
 A szerkezeti fejlesztésekkel érintett területek értéknövekedésének érvényesítése; 
 Csereterületek lehetőségének feltárása a barnamezős területeken. 
 
Az épített környezettel kapcsolatos beavatkozások kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak: 
 A meglévő lakóterületek minőségi fejlesztése 
 Az avult, bontandó épületek helyén korszerű otthonok megvalósítása 
 Hulladékgazdálkodás korszerűsítése 
 Szelektív hulladékgyűjtés hatékonnyá tétele 
 A szilárd tüzelésről (fa, szén) alternatív fűtésre történő átállás ösztönzése 
 Szorgalmazni a megújuló energiahasználatot – a közintézmények mellett a magán szektorban is  
 A művelődési ház és könyvtár teljes energetikai felújítása kiemelt cél, hiszen Jászszentandrás 

legfontosabb és legkihasználtabb közösségi tere 
 Jászszentandrás elektromos ellátást kiváltó szélerőmű (szélkerék) megépítése 
 A közterületek környezettudatos és fenntartható fejlesztése, zöldfelületi rendszer minőségi 

fejlesztése, sport- és rekreációs területek fejlesztése, számuk növelése 
 A közösségi terek számának növelése, meglévők minőségi fejlesztése 
 Védendő értékek megőrzése (jogi eszközök, védelem alá helyezés) és népszerűsítése, 

megismertetése a helyi lakossággal és vendégekkel. A Településarculati Kézikönyv 
rendelkezéseinek betartatása 

 A funkcióváltások és új építések kapcsán magas építészeti minőség létrehozása.  
 Lakóterületek fásítása, zöldterületi gazdagítása, közterületi minőség javítása. 
 Lakásépítési és ‐felújítási támogatási rendszer 
 Vegyes területhasználat megkövetelése a szabályozás eszközeivel. 
 A település szennyvízcsatorna hálózatának állagmegóvása, fejlesztése 
 További parkolók kialakítása; többek között az Akácfa úton az iskola mögötti területen 
 A jelenleg folyamatban lévő ivóvízminőség javító program keretében zajló beruházás, a 

vízműtelep felújítása érdekében a terület beépítési százalékának növelése 

Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokból álló külterületek 
megőrzése, a vonzó épített és táji környezet fejlesztése az élhető 

jászszentandrási falusi élettér fenntartása érdekében átfogó célhoz rendelt 
beavatkozások
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 A külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása (jelenleg 5 km külterületi út terezése 
folyamatban van)  

 Közlekedésbiztonsági fejlesztések, gyalogátkelőhelyek kialakítása, kerékpárút kialakítása, járdák 
karbantartása, felújítása 

 A települést érintő állami utak korszerüsítése, kiemelten a Heves- Jászapáti bekötőút felújítása 
 A temető kerítésének cseréje, új ravatalozó építése, új urnafal építése , infrastruktúra javítása, 

felújítása (utak, kutak, csapadékcsatorna hálózat) 
 A közvilágítás környezetbarát technológiás átalakítása a fogyasztás csökkentése érdekében 
 Az intézményhálózat és a bérlakások folyamatos felújítása, karbantartása 
 Jó minőségű önkormányzati bérlakás portfólió kialakítása, magas komfortfokozat elérése 
 Szabadidő és sport park létrehozása 
 
A természeti környezettel kapcsolatos beavatkozások kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak:  
 A termőföldekkel való takarékos gazdálkodás 
 A felszíni vízrendezés minőségi fejlesztése 
 A települési célok és a környezeti fenntarthatóság közötti lehetséges konfliktusok elkerülése 

érdekében történő átgondolt fejlesztési és beavatkozások meghatározása 
 Adaptációs és mitigációs stratégiák 
 Szemléletformálás 
 Meglévő vízbázis minőségjavítása, ivóvízminőség-javító projektek 
 Korszerű hulladékgazdálkodás 
 Csapadékvíz elvezetés rendszerszerű fejlesztése 
 Kilátás‐ és sziluettvédelem szempontjainak feltárása és elemzése a településrendezési eszközök 

készítése során 
 Az erdőtelepítések ösztönzése 
 
 

 
Foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési célokkal kapcsolatos beavatkozások kiemelten, de nem 
kizárólagosan az alábbiak:  
 Az új munkahelyek létrehozása és az eddigi munkahelyek megtartása feltételeinek 

megteremtése, illetve annak elősegítése a jövőben is 
 Környezetbarát gazdasági területek növelése 
 A helyben működő gazdasági társaságok és vállalkozások, valamint a tevékenységüket kezdő 

ilyen szervezetek és egyéni vállalkozók megfelelő információval történő ellátása, szükség szerint 
működésük, fejlesztési törekvéseik koordinálása 

 Kezdő vállalkozások számára tanácsadás 
 Mezőgazdasági telephelyek fejlesztésének, korszerűsítésének ösztönzése 
 A kézműves termékek előállításának szorgalmazása 
 Valamennyi ágazatban, de különösen az idegenforgalom és a turisztika területén a vállalkozói 

tőke betelepülésének támogatása 
 A településen a mezőgazdasági termelésre és állattenyésztésre alapozott feldolgozóipar 

fejlesztése 
 A gyümölcsfeldolgozás lehetőségének megteremtése 
 Manufakturális helyi termékek előállításának ösztönzése 
 Megváltozott munkaképességűek, hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatásának javítása 

Új gazdasági szereplők betelepülésének elősegítése, az agráradottságokat 
kihasználó háztáji és üzemi mezőgazdaság fenntartása Jászszentandrás 

gazdaságának erősítése érdekében  átfogó célhoz rendelt beavatkozások
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 A homoktövis feldolgozó kisüzem bővítése, ezáltal a helyben foglalkoztatottak számának 
növelése.  

 A meglévő gazdaság, ipar bővítése, továbbfejlesztése 
 Differenciált befektetői kedvezményeket kínáló önkormányzati vállalkozásfejlesztési és 

befektetés-ösztönzési program megerősítése, az aktuális gazdasági folyamatokhoz igazodni 
képes, rugalmas rendszer fenntartása. A vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 
nemcsak a potens betelepülő vállalkozások, hanem a helyi mikro-, ki- és közepes vállalkozások 
segítését is szolgálja. 

 A működési környezet javítása: hiányzó infrastrukturális elemek megvalósítása, meglévők 
minőségi fejlesztése 

 Alapinfrastruktúra kiépítése, innovációs háttér infrastruktúra fejlesztése kialakítása 
 A helyi termékek és javak fogyasztásának ösztönzése, rövid ellátási láncok kialakítása 
 

 
 
Az idegenforgalommal kapcsolatos beavatkozások kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak: 
 Komplex turisztikai koncepció elkészítése, cselekvési terv készítése 
 Idegenforgalmi fejlesztések megvalósítása 
 üdülési funkció erősítése 
 A térségi turisztikai alapú meglévő kapcsolatok erősítése, újabbak kialakítása; szuprastruktúra 

minőségi fejlesztése, bővítése 
 A meglévő turisztikai infrastruktúra és szervezeti hálózat hatékony kihasználásának segítése 
 A meglévő attrakciók fejlesztése, új vonzerők kialakítása 
 A turizmussal foglalkozó szervezet(ek) megerősítése, klaszteresedés 
 A helyi termékek termelésének, feldolgozásának, kereskedelmének integrálása a turizmus 

rendszerébe (A település vonzerejének és ismertségének növelése érdekében elengedhetetlen 
egy olyan termék portfólió kialakítása, mely egyértelműen Jászszentandráshoz és a szűk 
térséghez rendelhető.) Ehhez kapcsolódóan helyi termelői piac kialakítása a Sport úton. 

 A szálláskínálat fejlesztése: a közép- és magas kategóriájú szálláshelyek számának növelése; új 
komplett faházak vásárlása a kemping területére 

 A települési és térségi zöldterületek és zöldfelületek hálózatának fejlesztése, értékőrző 
hasznosítása fontos turisztikai vonzerő, ugyanakkor a lakosok számára is fontos rekreációs, 
szabadidős kínálati elemeket jelent 

 A kemping terület növelése 
 Medenceépítés- élménymedence 
 Új, egységes épület építése a strand frontján a kiszolgáló, kereskedelmi és vendéglátó egységek 

részére.  
 A vízbázis biztosítása érdekében 1 új termálkút fúrása. 
 Szálloda és egy egészségügyi kezeléseket ellátó létesítmény kialakítása 
 A fürdő vizének gyógyvízzé nyilvánítása.  
 A helyi lótartás, lovasturizmus kiaknázása 
 Turisztikai információs táblák kihelyezése (a 31-es főút mellé) 

A Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, további kisléptékű turisztikai 
fejlesztések Jászszentandrás idegenforgalmi látogatottságának növelése 

érdekében átfogó célhoz rendelt beavatkozások
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A település önmegtartó erejének növelése érdekében tervezett beavatkozások kiemelten, de nem 
kizárólagosan az alábbiak: 
 A közösségfejlesztést és a helyi társadalom identitástudatának fejlesztését segítő kulturális 

rendezvények támogatása, civil és egyházi szervezetek aktív bevonásával 
 A közbiztonság javítása, közösségi alapon szervezett közbiztonsági programok megvalósítása 
 Integrált – foglalkoztatási, lakhatási, szociális – beavatkozások megvalósítása 
 Önkormányzati bérlakások építése  
 Az időskorúak védelmét és reintegrálását segítő beavatkozások 
 A tanyagondnoki autó cseréje a tanyán élők ellátása érdekében 
 Az önkormányzati ebédlő épület felújítása 
 Az óvoda épületének bővítése (férőhely hiány miatt)  
 Új bölcsőde kialakítása- óvodával szemben Rákóczi út 97. alatti önkormányzati épület 

átalakításával 
 Tervezett, hogy az Önkormányzat az általános iskolát fenntartó KLIK részére önkormányzati 

épületet ajánl fel (Rákóczi út 78- volt általános iskola épülete), mert már az iskolában is dupla 
osztályok indítása válik szükségessé, és így a jelenlegi épület nem lesz elég. Ugyanennek az 
épületnek egy másik különálló szárnyát tervezi az önkormányzat civil házzá kialakítani.  

 Rendezvénypark kialakítása (Szent István park hátsó része)  
 Településszépítő akciók 
 Köztéri szobrok felújítása  
 Egészségügyi sürgősségi és alapellátások fejlesztése 
 Egészségügyi prevenció a lakosság körében 
 Szociális alapellátó rendszerek fejlesztése 
 A minőségi és a tömegsport népszerűsítése 
 A civil szervezetek támogatása, a szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, 

együttműködés a települési feladatok megoldásában. 
 
 

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 elérni. A település jövőkép 
egy olyan vízió, amely a helyzet meghatározásból származó megállapításon alapul. Az átfogó célok a 
település 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.   
Jelen Településfejlesztési Koncepció átfogó célokat határoz meg, és az átfogó célokhoz 
beavatkozásokat rendel. Az átfogó célok egymáshoz való viszonyát a következő táblázat tartalmazza.  
 

Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi identitás fenntartása és minőségi 
fejlesztése Jászszentandrás önmegtartó erejének erősítése érdekében átfogó 

célhoz rendelt beavatkozások
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Az egyedi településszerkezet, a 

tanyacsoportokból álló külterületek 
megőrzése, a vonzó épített és táji 

környezet fejlesztése az élhető 
jászszentandrási falusi élettér fenntartása 

érdekében 

 
Új gazdasági szereplők betelepülésének 

elősegítése, az agráradottságokat 
kihasználó háztáji és üzemi 
mezőgazdaság fenntartása 

Jászszentandrás gazdaságának erősítése 
érdekében 

 
A Termálfürdő és Kemping minőségi 

fejlesztése, további kisléptékű 
turisztikai fejlesztések Jászszentandrás 

idegenforgalmi látogatottságának 
növelése érdekében 

 
Aktív közösségi élet és rekreáció, erős 
helyi identitás fenntartása és minőségi 
fejlesztése Jászszentandrás önmegtartó 

erejének erősítése érdekében 

 
Az egyedi településszerkezet, a 

tanyacsoportokból álló külterületek megőrzése, 
a vonzó épített és táji környezet fejlesztése az 

élhető jászszentandrási falusi élettér fenntartása 
érdekében 

    

 
Új gazdasági szereplők betelepülésének 

elősegítése, az agráradottságokat kihasználó 
háztáji és üzemi mezőgazdaság fenntartása 

Jászszentandrás gazdaságának erősítése 
érdekében 

    

 
A Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, 

további kisléptékű turisztikai fejlesztések 
Jászszentandrás idegenforgalmi 

látogatottságának növelése érdekében 

    

 
Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi 

identitás fenntartása és minőségi fejlesztése 
Jászszentandrás önmegtartó erejének erősítése 

érdekében 

    

 

 erős kapcsolat  közepes kapcsolat  gyenge vagy nincs kapcsolat 
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2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

 
A Településfejlesztési Koncepcióhoz készített Megalapozó Vizsgálat nem jelölt ki településrészeket. 
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
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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.  
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Beavatkozási terület Beavatkozási terület leírása Jelenlegi érték Jelenlegi érték részletei Tervezett érték 

Vállalkozások száma 
Regisztrált vállalkozások száma - 

GFO'14 (db) 
447 

A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 

500 

Idegenforgalom 
Kereskedelmi szálláshelyek 

szállásférőhelyeinek száma (db) 
606 TEIR adatszolgáltatás (2014. évre vonatkozó adat) 650 

Munkanélküliség 
Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen (fő) 
77 

A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 

45 

Idegenforgalom 
Egyéb (2009-ig magán) 

szálláshelyek férőhelyeinek száma 
(db) 

91 TEIR adatszolgáltatás (2014. évre vonatkozó adat) 120 

Idegenforgalom 
Vendégéjszakák száma a 

kereskedelmi szálláshelyeken (db) 
18926 TEIR adatszolgáltatás (2014. évre vonatkozó adat) 21000 

Lakónépesség száma 
Települési lakónépesség száma 

(2018.01.01.) 
2399 

A mutató a 2018. január 01. eszmei időpontra. évre 
vonatkozó adatsorra vonatkozik, KSH területi 

statisztikai adatbázis 
2450 

Élveszületések száma Élveszületések száma 18 
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
30 

Halálozások száma Halálozások száma 46 
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
25 

Odavándorlás száma 
Belföldi odavándorlások száma 
(állandó és ideiglenes vándorlás 

együtt) (eset) 
129 

A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 

140 

Elvándorlás száma 
Belföldi elvándorlások száma 

(állandó és ideiglenes vándorlás 
együtt) (eset) 

140 
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
90 

Társadalmi önszerveződés 
Regisztrált nonprofit szervezetek 

ezer lakosra jutó száma (db) 
6,2 TEIR adatszolgáltatás (2015. évre vonatkozó adat) 8,5 
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Beavatkozási terület Beavatkozási terület leírása Jelenlegi érték Jelenlegi érték részletei Tervezett érték 

Lakás lakásállomány 1 536 
A mutató a 2018. január 01. eszmei időpontra. évre 

vonatkozó adatsorra vonatkozik, KSH területi 
statisztikai adatbázis 

1600 

Vízvezeték hálózat 
Háztartásoknak szolgáltatott víz 

mennyisége (1000 m3) 
64.50 

A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 

67.00 

Vízvezeték hálózat 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba 

bekapcsolt lakások száma (db) 
1 140 

A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 

1600 

Csatornahálózat 
A közüzemi szennyvízgyűjtő-
hálózat (közcsatornahálózat) 

hossza (km) 
30.2 

A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 

35 

Csatorna rákötés 
A közüzemi szennyvízgyűjtő-

hálózatba (közcsatornahálózatba) 
bekapcsolt lakások száma (db) 

1 006 
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
1600 
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3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra 
fő elemeinek térbeli rendjének és a terület-felhasználásra irányuló 
településszerkezeti változtatásokra 

 
Területfelhasználási változások 
 
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 meglévő és tervezett területhasználat változását mutatják be. 
 
 
Jelen fejezet vizuális megjelenítése érdekében kettő tervlap került kidolgozásra, melyek a fejlesztési 
terveket tartalmazzák: 
 Fejlesztések I. (Közigazgatási terület) 
 Fejlesztések II. (Belterület) 
 
A térképek a Településfejlesztési Koncepció egyeztetési fázisában rögzített konkrét fejlesztéseket 
tartalmazzák, de semmiképp nem a Koncepció időtávjával megegyező időtávra, hanem annál rövidebb 
időtávra megfogalmazott fejlesztések.  
 
A kijelölt fejlesztések az alábbiak:  
 
 Fejlesztések I. (Közigazgatási terület) tekintetében: 

1. Tervezett lakófunkció 
2. Turisztikai fejlesztés (szálláshely, sportlétesítmény, fürdő, horgásztó) 
3. Idegenforgalmi fejlesztés (Ipa park vendégházai, vendéglátó egység) 
4. Tervezett ipari terület 

 
 Fejlesztések II. (Belterület) tekintetében: 

1. Tervezett bölcsőde 
2. Óvoda fejlesztése 
3. Iskola bővítése és civilház kialakítása 
4. Rendezvénypark kialakítása 
5. Helyi termelői piac kialakítása 
6. Kemping terület bővítése 
7. Temető fejlesztés: új ravatalozó építése, új kerítés 
8. Művelődési Ház és Könyvtár felújítás 
9. Parkoló kijelölése 
10. Vízmű korszerűsítés 
11. Sportpark kialakítása  
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Fejlesztések I. (Közigazgatási terület) 
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Fejlesztések II. (Belterület) 
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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. 
 
Jelen Településfejlesztési Koncepció megalapozásaként külön dokumentációban készült el az 
Örökségvédelmi hatástanulmány.  
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4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 
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4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz-és intézményrendszer 

 
Jászszentandrás Község esetében a célkitűzések megvalósítását és támogatják a fejlesztési célokat az 
alábbi eszközök, melyek a következők lehetnek:    
 
 Településszerkezeti tervben jelölt fejlesztések megvalósulása 
 A szabályozási tevékenységek (pl.: út szélesítés, új út nyitás megvalósítása, 

töltéskorszerűsítéshez kapcsolódó kisajátítás, mint sajátos jogintézmény) 
 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. 
 
  



JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

37. oldal / összesen: 37 

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.  
Az esetleges év közben nagyobb tervezett fejlesztések, vagy pályázati lehetőségek esetén szükség 
szerint a településfejlesztési koncepciót kiegészíteni, módosítani lehet, minden esetben a változtatás 
indoklásával és a koncepció jóváhagyásával. 
 


