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I. Bevezetés 
 
A településfejlesztési koncepció fogalma, törvényi háttere és jelentősége 
 
A településfejlesztési koncepció fogalmát a többször módosított 1997. évi LXXVIII., az 
épített környezte alakításáról és védelméről szóló törvény tartalmazza, mely alapján: 
A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő 
önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal 
elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési 
koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti 
– művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket 
biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. 
 
A településfejlesztési koncepció arra hivatott, hogy elősegítse Jászboldogháza község 
fejlődését. 
  
A településfejlesztési koncepció a településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma, mely a 
település átfogó távlati fejlesztését megalapozza, és meghatározza a hosszú távú, átfogó 
fejlesztési célokat, a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, továbbá 
információkat biztosít az ágazati és kapcsolódó területi tervezés és a terület és 
településfejlesztés szereplői számára. 
 
A településfejlesztés a település társadalmi és gazdasági erőforrásainak, környezeti 
minőségének, műszaki, anyagi és humán erőforrásának olyan fejlesztése, amely a fenntartható 
fejlődés érdekében megteremti a település lakossága számára az életszínvonal növekedésének, 
az életminőség javulásának egyensúlyi feltételeit. 
 
A településfejlesztési tervezés az a folyamat, amelynek során a település meghatározza saját 
jövőjét, a hozzá vezető utat, kijelöli a feladatokat, és a megvalósítást biztosító eszközöket. 
 
A koncepció elkészítésének alapvető feltétele a jelenlegi helyzet, adottságok ismerete. A 
településrendezési terv előkészítő munkafázisaként elkészített vizsgálatok és helyzetfelmérés 
alapul szolgálnak a település jövőképének, reális fejlesztési elképzeléseinek megalkotásához.  
A településfejlesztés egyik alapvető törekvése Jászboldogháza településfejlesztési 
koncepcióját is meghatározó, a térségi és települési fejlesztési elképzelések összehangolása. 
 
 
A koncepció célja 
 
 Célrendszer kialakítása, amely hosszú távon meghatározza azokat a fejlesztési 

irányokat, alapelveket, amelyeket az önkormányzat célul tűz ki a településfejlesztési 
tevékenysége során. 

 
 Integrálni a település folyamatos működésének, fejlesztésének és vezetésének 

feltételeit. 
 
 Részletezni azokat a területi célkitűzéseket, amelyeket az ágazati fejlesztési 

politikában érvényesíteni kívánnak. 
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A településfejlesztési koncepció hosszú távú, mintegy 10-15 évre szóló célokat és rövid távú, 
3-5 éven belül megvalósulandó feladatokat határoz meg. 
 
Hosszú távon a településrendezési, területfelhasználási változások, a környezeti, demográfiai 
változások, továbbá a térségi, hosszú megvalósítási idejű infrastrukturális hálózat céljai 
kerülnek megfogalmazásra, középtávon pedig felvázolja a fejlesztési programokat és azok 
irányelveit. 
 
 
A koncepció feladata 
 
 Meghatározni a település jövőképét, a fejlesztés összehangolt megvalósulását 

biztosítani. 
 
 Az átfogó irányelvek és célok meghatározásával biztosítani és ösztönözni az 

összehangolt helyi területpolitika kialakítását, elősegíteni a térségi és helyi közösségi 
területfejlesztési kezdeményezések összhangját a térségi, megyei, országos 
célkitűzésekkel.  

 
 Információkat biztosítani az egyes területek fejlesztési koncepcióinak, programjainak 

és terveinek kidolgozásához és megvalósításához, a társadalom, a gazdaság valamint a 
természet és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása illetve javítása 
érdekében. 

 
 
A településfejlesztési koncepció elkészítésében résztvevők köre 
 
 A helyi társadalom legszélesebb rétegei: civil, gazdasági, üzleti, politikai csoport 
 
 Önkormányzati testület és a polgármesteri hivatal 

 
 Közvetve, az 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló törvény 9§ (2) b) pontja szerint előzetes megkeresés útján a településrendezési 
eszközök készítésében érdeket államigazgatási szervek 

 
 
II. Kommunikációs program 
 
A településfejlesztési koncepció a településrendezési tervhez elkészített vizsgálatokra 
alapozva, a településfejlesztési elképzelésekről tartott bizottsági és képviselőtestületi ülésen, 
felvetett javaslatok alapján készült. 
A településfejlesztési koncepció készítésénél a lakosság széles körének a bevonása a 
tervezésbe kulcsfontosságú. 
A kommunikáció célja, hogy minél többen részt vegyenek a település jövőképének 
kialakításában, hogy ismertethessék a jövőre vonatkozó elképzeléseiket, vágyaikat. 
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Kommunikációs folyamat: 
  
 Településfejlesztési koncepció előkészítése 
 
 Információáramlás biztosítása 

 
 A településfejlesztési koncepció ismertetése 

 
 
A település kommunikációs programja: 
 
 a településrendezési eszközök készítéséről a helyben szokásos módon – megjelenő 

faluújság, Polgármesteri Hivatalban hirdetőtábla és a település honlapján - a lakosság 
tájékoztatása 

 
 nagyobb gazdálkodók, üzemek, vállalkozók, intézmények, társadalmi és civil 

szervezetek értesítése a készülő településrendezési eszközökről, és ezen személyek és 
szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összegyűjtése 

 
 a település Önkormányzati Képviselőtestületének tájékoztatása a településfejlesztési 

koncepcióról, a képviselőtestület közép- és hosszútávú céljainak meghatározása 
 
 lakossági fórum keretében tájékoztatás adása a készülő rendezési eszközök 

tartalmáról, azoknak a társadalomra vetített szerepéről. A fejlesztés fő irányainak 
meghatározása és lakossági elképzelések megvitatása 

 
 Lakossági fórum tapasztalatainak megtárgyalása bizottsági és testületi ülésen 

 
 A helyi sajtó folyamatos tájékoztatása a havonta megjelenő faluújságban, valamint a 

település honlapján a tervezési folyamatról, a fejlesztési elképzelésekről 
 

 
III. Helyzetelemzés 
 
A településfejlesztési koncepció a reális fejlesztések, kitörési pontok meghatározását 
megalapozó, a jelenlegi helyzetet, adottságokat értékelő helyzetelemzés felhasználásával 
készül. A helyzetelemzéshez a településrendezési tervhez készített vizsgálatok nyújtanak 
alapot. 
 
 
III.1. Földrajzi fekvés, természeti adottságok 
 

Jászboldogháza Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati részén, a Jászság területén, 
Pest megye határához közel fekszik. A legközelebbi városok Szolnok (30 km), Újszász (15 
km) és Jászberény (25 km). A település közúton a 3121 sz. Jánoshida – Jászboldogháza - 
Tápiószele országos mellékúton és a 3125 sz. Jászberény – Jászboldogháza országos 
mellékúton közelíthető meg. Jászboldogházán keresztül halad a Szolnok-Hatvan vasútvonal. 
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A település igazgatási területének szomszédai: 
 

- északon: Jászberény 
- keleten: Jánoshida és Jászalsószentgyörgy 
- délkeleten: Szászberek 
- délen: Újszász 
- nyugaton: Tápiógyörgye és Tápiószele 

 
Jászboldogházának kistérségi kapcsolatok terén Jánoshidával, Jászberénnyel szorosabb az 
együttműködése, továbbá még együttműködik 17 jászsági településsel. A település tagja a 
Jászsági Önkormányzatok Szövetségének. 
Jászboldogháza intézmény ellátottsága a megye falvainak átlaga körüli, ezek részletezése a 
további fejezetekben fog történni. 
A közép- és felsőfokú intézményellátást Szolnok és Jászberény városa látja el. 
Középfokú oktatási ellátás tekintetében Szolnok, Jászberény, Cegléd, Jászapáti, 
Jászárokszállás, felsőfokú oktatási ellátás tekintetében Szolnok, Jászberény és Budapest 
biztosítja az ellátást. 
Az alapfokú oktatási intézmény iskola társulás keretében működik Jászalsószentgyörggyel. 
Jászboldogháza a Jászsági Többcélú Társulás tagja. 
 
Jászboldogháza település a Jászság nevű kistáj területén fekszik. 
A kistáj Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el. Területe 700 
km2. A település teljes igazgatási területe 5531 ha, ebből belterület: 529 ha 
 
A kistáj 85 és 105 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D felé lejtő, túlnyomórészt 
folyóvizek által feltöltött síkság. A kistáj középső része az alacsony, ártéri szintű 
síkság orográfiai domborzattípusába sorolható; a vízrendezés előtt sekély tavakkal, 
mocsarakkal, apró szigetekkel volt borítva. Jelenleg is erősen belvízveszélyes. A K-i 
és Ny-i peremeken ármentes síksági részek is találhatók.  
A felszíni formákat az alsószakasz jellegű folyóvizek feltöltő tevékenysége szabta 
meg. A felszínt a kanyargós, sekély holtmedrek, s a hozzájuk csatlakozó árterek 
uralják. Az ÉNy-i részen futóhomokformák is találhatók. 
 
A Jászság az Alföldnek a pannontól napjainkig a legerősebben és legtartósabban 
süllyedő fiókmedencéje. Az É-ról érkező folyók (Zagyva, Tarna) a területre már 
finomabb üledékeket, túlnyomóan agyagot telepítettek. A középső részeket 1-5 m 
vastagságú holocén folyóvízi öntésiszap, agyag és átmosott lösziszap fedi. Ény-on 
Jászberény és a Tápió völgye között a futóhomok is megjelenik. Hasznosítható 
anyagok közül csak az agyag áll rendelkezésre. 
 
A terület a mérsékelten meleg – száraz és a meleg – száraz övezet határán helyezkedik 
el. 
A napsütéses órák száma évente kevéssel 2000 óra felett van. Ebből a nyári 
évnegyedben 800-820 óra, télen valamivel kevesebb, mint 190 óra napsütés valószínű.  
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,2-10,3 ºC , ill. 17,2 ºC. Az évi 
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34, 4-34, 6 ºC, a minimumoké –17 ºC. 
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A csapadék évi mennyisége 520 és 550 mm között változik, de a DNy-i részeken 
kevéssel meghaladhatja az 550 mm-t. A vegetációs időszak csapadéka 320 mm körül 
van. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos sebesség 2, 5-3, 0 m/s. 
A kevés és szeszélyes eloszlású csapadék határozza meg a termesztést. 
 
A Zagyva Jászberény alatti 90 km-es szakaszának medencéje. Ezen a szakaszon csak 
két mellékvize van: balról a Tarna, jobbról a Tápió. Száraz, gyér lefolyású, erősen 
vízhiányos terület. 
Lf=0, 5 l/s. km2;     Lt=3 %;     Vh=150 mm/év. 
 
A Zagyván és a Tápión a kora tavaszi, a Tarnán a kora nyári árvizek a gyakoriak. A 
kisvizek mindkettőn ősszel uralkodnak. A vízminőség II. osztályú. A vízfolyásokat 
védgátak kísérik. A belvizeket mintegy 300 km-es csatornahálózat vezeti le. 
Két kis természetes tava jelentéktelen (7 ha), de öt mesterséges tározója és halastava 
eléri a 100 ha-t. 
A talajvíz mélysége 2-4 m között van, de a Tápió mentén található 2 m-nél magasabb 
vízállású terület is. Mennyisége jelentéktelen. A kémiai jelleg túlnyomóan nátrium-
kalcium-magnézium-hidrokarbonátos. Keménysége 15-25 nk közötti, ami a 
települések körzetében még a 45 nkº-ot is meghaladja. 
A rétegvíz mennyisége nem éri el az 1 l/s. km2-t. Az artézi kutak mélysége kevéssel 
haladja meg a 100 m-t. Hévizű kutak vannak: Jánoshidán (54 ºC), Jászboldogházán 
(42 ºC), Jászladányban (50 ºC), Zagyvarékason (48 ºC). 
Valamennyi településnek közüzemi vízellátása van, de csatornázás csak Jászberényben 
és Újszászon épült ki. 
 
A Tiszántúli flórajárásba sorolódó kistáj fontosabb potenciális erdőtársulásai a 
fűzligetek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a pusztai tölgyesek. Napjainkban a nyílt 
társulások a jellemzőek, mint a szíki-rétek, a szikes puszták, stb. Jellegzetes lágyszárú 
fajai: ágas sóballa, seprőparéj, homoki vértő. 
Az erdőművelésbe vont területeken keménylombos, zömében fiatalkorú erdők 
díszlenek. Az erdők évi átlagos folyónövedéke, a kedvezőtlen adottságok 
következtében 2,1-3,0 m3/ha között alakul. 
A mezőgazdaságilag hasznosított területek elterjedtebb kultúrái a búza (25-30 q/ha), az 
őszi árpa (20-30 q/ha), a kukorica (25-50 q/ha) és a cukorrépa (200-500 q/ha). 
 
A talajtakaró 97 %-a löszös üledékeken képződött. A futó-, humuszos- és csernozjom 
jellegű homoktalajok összesen 3 %-nyi területet borítanak. 
A legtermékenyebb talajok az alföldi mészlepedékes csernozjomok (26 %) és a II. 
talajminőségi kategóriába tartozó réti csernozjomok (7 %). Mélyben sós változataik 
összesen 6 %-os területi előfordulásban vannak jelen.  
A kistáj legnagyobb kiterjedésű talajtípusa a löszös üledéken képződött agyagos 
vályog mechanikai összetételű, nagy szervesanyag tartalmú réti talaj. A szikes talajok 
kiterjedése összességében jelentős (26 %). A szikes talajtípusok közül az igen gyenge 
termőképességű, nehéz mechanikai összetételű sztyepesedő réti szolonyecek 
kiterjedése a legnagyobb (15 %). 
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A hasonló fizikai féleségű, de kedvezőbb termékenységű szolonyeces réti talajok 2 %-
ot, a mezőgazdaságilag értéktelen, legfeljebb gyenge legelővel borított szoloncsák-
szolonyecek 3 %-ot tesznek ki. 
A szikes talajok megjelenése ellenére is a táj mezőgazdaságilag értékes terület. 
 
A kistáj és települései, amelyek többnyire csak alacsonyabb rendű közútról érhetők el, 
természeti, kultúrtörténeti és infrastrukturális adottságaik révén csak helyi üdülés 
fogadására alkalmasak. 
 
 
III.2.  Településtörténet 
 
A település nevének történetéről az alábbiakat ismerjük: 
 
1458: Boldoghaza, 1484: Boldoghaza, 1550: Bódogház, 1567: Boldogh Zallas, 1657: 
Boldogháza, 1699: Boldogháza (puszta), 1960: Jászboldogháza 
Háromtagú szóösszetétel: a) Jász, b) –boldog: a Boldog-Bódog „gazdag” jelentésű 
személynévből keletkezett. A boldog szavunk ismeretlen eredetű. Korai forrásainkban „szent” 
és „gazdag” jelentése van. Figyelmet érdemel a „Bódít-bódul” igéből való származtatása. c) –
háza: a finnugor eredetű „ház, szoba, épület, sátor” jelentésű, rokon nyelvekben is meglévő 
birtokos raggal ellátott szóalak. A XIII: sz.-tól megfigyelhető névadási mód a személynév + 
háza típusú földrajzi név. 
 
A települést 1458-ban említik először, Boldoghaza néven. Minden valószínűség 
szerint eredetileg is jász település volt, erre utal a Boldogszállás elnevezés is. 1567-ben 
14 gazda és két zsellércsalád lakta. Nem tudni egész pontosan mikor pusztult el, de a 
további összeírásokban nem szerepel. Pusztulása előtt jelentős jászsági hely volt, 
azután azonban csak legelőként, majd szállásföldként szolgált. 1667-ben mint pusztát 
említik újra. A XVII. sz.-ban végig lakatlan volt. 1667-ben végleg Berényhez került. 
Lakatlan volt 1746, 1766, 1799-ben is. Az 1828-as összeírás sem említ itt lakosokat. 
1852-ben Palugyai I. nem is említi a puszták között, ekkor már Berény szerves 
határrésze. 1852-ben már vannak rajta tanyák, de állandó lakossága hiányzik. Csak az 
1860-as években a tagosítás befejezésekor szaporodott meg a lakosság a pusztán. A 
lakosság számának növekedése egészen a XX. sz. közepéig tartott, s ez a folyamat 
indította el a települést a fejlődés útján. Boldogháza 1946. július 1-jén vált önálló 
településsé. 
Jászboldogháza Jászberény tanyavilágából alakult ki. Utcás, szabályos alaprajzú, mérnökileg 
tervezett település. Tanyáin farazatos, tüzelős ólak voltak. A községben az 1950-es évek után 
a tornác nélküli, többnyire sátortetős típusházak épültek. 
Az építészeti értékek közül az első helyre kívánkozik a település Római Katolikus temploma. 
1930-ban építették és a Szent-Család tiszteletére szentelték fel. További építészeti érték a 
főtéren álló Szent Vendel szobor. A szobrot 1935-ben készítették és eredetileg a Tápió 
határrészén állt. Az egyházközösség és a települési önkormányzat közösen felújítatta és a 
Jászboldogháza egyik jelképének számító pásztor-védőszentet megjelenítő alkotást 2000-ben 
állította fel újra, de immár a falu főterén. 
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III.3. Humán erőforrások 
 
Népesség alakulása 
 
A jelenlévő összes és állandó népesség számának alakulása 1870-2001 között a KSH 2001. 
évi Népszámlálás adatai alapján: 
 
Jelenlévő népesség 1870-1970 
 
1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 
1143 1213 1420 1564 1732 1233 1751 2234 2242 2142 2050 
 
 
Állandó népesség 1970-2001 
 

1970 1980 1990 2001 
2084 2065 1978 1851 

 
 
Települési adatszolgáltatás alapján a népességszám 2001-től a következőképpen alakult: 
 

2002 2003 2004 2005 2006 
1882 1863 1840 1835 1827 

 
 
Az adatsorokat tekintve a régebbi növekedést folyamatos csökkenés váltja fel az 1950-es 
évektől kezdődően.  A csökkenés a ’80-as évekig tart, majd a 1990-ig enyhe növekedés 
tapasztalható. A csökkenés tendenciája az elmúlt években mérséklődött. A csökkenés oka az 
elhalálozások magas száma, és a születések alacsony száma. 
A településen cigány kisebbség nincs. 
 
 
Prognosztizáció  
 
A prognosztizációt kedvező társadalmi-gazdasági viszonyokat figyelembe véve készítettük, 
feltételezve azt a folyamatot, hogy a népességszám megtartásán túl népességszám emelkedés 
következik. A népességszám növekedést indukálhatják: 
 
 munkahelyteremtő beruházások, melyek a helybennmaradás és a bevándorlás feltételei 
  a kedvező szociális juttatások, mely a születések számának emelkedésében 

tükröződhet 
 a helybennmaradás, mely közvetlenül hat a születések emelkedő számával 

összhangban a további születésszám növekedésre 
  a természeti és épített környezet javulása, mely a betelepülésre hathat kedvezően 
 az idegenforgalmi fejlesztések hatására emelkedhet az itt letelepülők száma 
 az idegenforgalmi fejlesztések kapcsolódó beruházásai, és a szolgáltató szektor 

erősödése esetén munkahelyek jöhetnek létre, melyek a helyben maradás és a 
bevándorlás feltételei. 
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Év 2015 2020 2025 
Állandónépesség 
száma 

1850 fő 1920 fő 2000 fő 

 
 
Foglalkoztatás: 
 
2001 
 
Összesen Foglalkoztatott Munka- 

nélküli 
Inaktív kereső Eltartott 

1826 670 35 660 461 
 
Az aktív keresők legnagyobb iskolai végzettség szerinti megoszlása (KSH – 2001) 
 

Összesen 
(fő) 

Általános iskola Befejezett 
8. évfolyamnál 
alacsonyabb 

 

8. évfolyam Szakmunkás 
képző 

Érettségivel 
 

Felsőfokú 
iskola 

670 4 150 227 227 62 
 
A statisztikai adatok alapján jól látható, hogy az aktív keresők mintegy 22 %-ának befejezett 
általános iskolai végzettsége van, 34%-ának van szakmája, és ugyanennyi dolgozónak 
érettségije és csak 9 % rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 
 
 
Az aktív keresők összevont nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása (2001 – KSH) 

összesen Mg. és 
erdőgazdálkodás 

 

Ipar, építőipar  
 

Szolgáltatási jellegű 
ágazatok 

670 116 247 307 
 
 
A foglalkoztatottak összevont foglalkozási főcsoport szerinti megoszlása (2001 – KSH) 
 
  összesen Vezető, 

értelmiségi 
Egyéb 

szellemi 
Szolgáltatási Mezőgazdasági  

 
Ipari, 

építőipari 
Egyéb  

 
670 

Foglalkozású 
88 108 97 49 292 36 

 
Az elmúlt évtizedekben a foglalkozási szerkezet teljesen átalakult.  
A település életében a mezőgazdaság mindig is meghatározó volt, akár szervezett keretek 
(tszcs, tsz), akár magángazdálkodás formájában.  
Az 1960-70-es években a mezőgazdaságban dolgozók száma jelentős volt, mára azonban a 
foglalkoztatási szektor teljesen átalakult, jelenleg a szolgáltatási (kereskedelem, vendéglátás 
stb.) és ipari szektorban dolgozók száma a jelentősebb. 
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A helyben dolgozó lakónépesség összevont nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása (2001 - 
KSH)  

 
Jászboldog- 

háza 
Összesen  Helyben dolgozó lakónépesség 

Érettséginél 
alacsonyabb 

Legalább 
középiskolai 

érettségi 

mezőgazdaságban Iparban, 
építőiparban 

szolgáltatásban 

 
670 

foglalkoztatott 
209 130 110 100 129 

 
Megfigyelhető, hogy a helyben dolgozók közül arányaiban többen dolgoznak a 
mezőgazdaságban, mint a más településre eljárók. 
 
 
A más településre eljáró foglalkoztatott lakónépesség összevont nemzetgazdasági ág szerinti 
megoszlása (2001 - KSH)  

 
Jászboldog- 

háza 
Összesen  Más településre eljáró lakónépesség 

Érettséginél 
alacsonyabb 

Legalább 
középiskolai 

érettségi 

mezőgazdaságban Iparban, 
építőiparban 

szolgáltatásban 

 
670 

foglalkoztatott 
172 159 6 147 178 

 
A helyben dolgozók száma 2001. évben 339 fő, amely a foglalkoztatottak 50%-a. 
 
 
Munkanélküliek száma (2001 – 2006) települési adatszolgáltatás 
 
Év Munkanélküliek száma (fő) 
2001 62 
2002 31 
2003 48 
2004 51 
2005 53 
2006 52 
 
 
A település minden olyan munkahelyteremtő beruházást, vállalkozást támogat, amely 
csökkenti a munkanélküliek számát. 
 
 
III.4. Humán infrastruktúra: oktatás, kultúra, egészségügy 
 
Oktatás 
 
 Jászboldogháza oktatási intézményei: 
 
 Alsó – Jászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Mátyás 

Király Általános Iskola, Kossuth L. út 1. 
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- tantermek száma: 9 db 
- van tornaterem 
- iskolába járók száma: 187 fő 
- osztályok száma: 8 db 
- tanerők száma: 19 fő 

 
Az épület megfelelő, bővítését nem tervezik, az épület fűtéskorszerűsítése és nyílászáró cseréi 
tervezettek, külső-belső festés- mázolás szükséges. 
 
 Alsó – Jászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Mesevár 

Óvoda, Petőfi S. u. 2. 
 

- csoportszobák száma: 3 db 
- van játszóudvar 
- óvodai férőhelyek száma: 75 fő 
- jelenleg beíratottak száma: 62 fő 
- óvodapedagógusok száma: 4 fő 

 
Az intézmény megfelelő, bővítését nem tervezik, az épület korszerűsítése és nyílászáró cseréi 
tervezettek, külső-belső festés- mázolás szükséges. 
 
A településen bölcsőde nem üzemel. 
 
 
Kultúra, művelődés 
 
Jászboldogháza kulturális, művelődési intézményei 
 
 Művelődési ház: Rákóczi út 9. 

 
- befogadó képessége: 300 fő 
- az épület felújításra szorul 

 
 Könyvtár: a Mátyás király általános iskola épületében működik. 

-  A könyvtári kötetek száma 12.000 db.  
-  Jelenlegi elhelyezése megfelelő és hosszútávon is az épületben marad. 

 
 
Egészségügy, szociális helyzet 
 
 Háziorvosi rendelő, Rákóczi út 21. 

A településen 1 fő háziorvos végzi a háziorvosi teendőket. 
Gyermekorvosi ellátás havonta egyszer van és védőnői szolgálat működik a településen. 

   Fogorvosi ellátás a háziorvosi rendelő épületében van. 
 
 Gyógyszertár, Rákóczi út 11. 
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III.5. Település gazdasága 
 
A rendszerváltás után a foglalkoztatási szerkezettel együtt gazdasági szerkezetátalakítás is 
volt. 
Napjainkra az mondható el, hogy a településen kevésbé jellemző az ipari termelés, melyet az 
Alurad gyára képvisel. A településen élők egy része a mezőgazdaságból él, mások pedig 
eljárnak dolgozni, jellemzően Jászberénybe, Szolnokra. 
 
 Alurad Fűtéstechnikai Kft. 

 
Címe, telephelye: Jászboldogháza, Rákóczi út 24. foglalkoztatottak száma: 66 fő, fő 
tevékenységi köre: fémmegmunkálás, szerszámgyártás, fűtési kazán és radiátor gyártás. 

 
  „Aranykalász” Mg-i Termelő és Szolgáltató Szövetkezet. 

 
Címe, telephelye: Jászboldogháza, Alkotmány út 10. Foglalkoztatottak száma: 84 fő. Fő 
tevékenységi köre: növénytermesztés, állattenyésztés és gépjármű javítás, tárolás, 
raktározás. 
 

 Rehab Chance Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Miskolc, Soltész N. K. út 1.). 
Telephelye: Jászboldogháza, Dózsa Gy. út 4.  
Fő tevékenységi köre: csökkent munkaképességű munkaerő foglalkoztatás. 
 

 Scintilla Kft (Jászberény, Ipartelep út 9.) 
Telephelye: Jászboldogháza, Rákóczi út 47.  
Fő tevékenységi köre: csökkent munkaképességű munkaerő foglalkoztatás. 

 
 
Nyilvántartott gazdasági szervezetek (Kft, Bt stb.): 25 db 
Nyilvántartott őstermelők száma: 370 fő 
 
 
Mezőgazdaság  
 
A Jászboldogházi Aranykalász Tsz. jogutódja a Jászboldogházi Aranykalász Termelő és 
Szolgáltató szövetkezet, amely a külterületen már állattartó tevékenységet nem végez, 
növénytermesztéssel foglalkozik. 
Külterületi nagyobb gazdálkodó a CID Kft, mely növénytermesztéssel foglalkozik. 
 
Jászboldogháza teljes közigazgatási területe: 5531 ha 
Ebből külterület: 5002 ha 
Belterület, zártkert: 529 ha 
 
A külterület döntő többségében magántulajdon. 
 
A külterület felosztása művelési ágak szerint: 

- szántó: 3683 ha 
- gyep: 1235 ha 
- szőlő, kert, gyümölcsös, nádas: 1,1 ha 
- erdő: 68,3 ha 
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A művelés alatt álló területek legnagyobb része szántó. 
 
A külterületen jó néhány major, telephely és gazdasági központ található, ezek egy része már 
magántulajdonba került, azonban vannak szövetkezeti tulajdonban lévők is. 
A nyilvántartott őstermelők száma: 370 fő 
 
A településen az OMMI Fajtakísérleti állomása működik 77 ha-os területen. 
 
Külterületi jelentősebb gazdálkodó majorok, tanyák, gazdasági központok: 
 
 
 Központi major 

Jászboldogháza, Alkotmány út 10. 
A telepet két részre osztották: 

- 06/1 hrsz.: Jászboldogházai Aranykalász Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató 
Szövetkezet tehenészeti telepe. A 600 fh -es szarvasmarha telep jelenleg nem üzemel.  

- 06/6 hrsz.: Magántulajdonban lévő major. A 120 fh-es szarvasmarhatelep jelenleg nem 
üzemel. 

 
 Baranyi major (0259/52)  

A Jászboldogházai „Aranykalász” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet 
tulajdonában volt, értékesítés után magántulajdonba került. A telep jelenleg nem üzemel, 
valamikor szarvasmarha telep volt.  
 
 Tápiói telep (0278/1 hrsz) 

Jelenleg az ANSERIS Termelő és Szolgáltató Kft. tulajdonában van. A telepen 8.000 db 
baromfit tenyésztenek. A telep liba és pulyka nevelésére alkalmas. 
 
 Hatvanas tanya 

A Jászboldogházai „Aranykalász” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet 
tulajdonában, de magánszemély üzemeltetésében van. A telepen terményeket és gépeket 
tárolnak.  
 
 Bartal-tanya (044 hrsz) 

Magántulajdonban van, jelenleg üres. Régen juhok téli szállására szolgált. 
 
 Csíkosi telep (0230/43 hrsz része) 

A Jászboldogházai „Aranykalász” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet 
tulajdonában volt, jelenleg magántulajdon. A 300 fh-es telepen 60 db szarvasmarhát, és 100 
db juhot tartanak.  
 
 Magántulajdonú állattartó telep (06/6 hrsz) 

 
Az állattartó telep jelenleg magántulajdonban van. 
A telepen jelenleg üres. 
 
A külterületen egyéb kisebb tanyák is találhatók, ezeket azonban nem részletezzük. 
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III.6. Közlekedési, műszaki és kommunális infrastruktúra 
 
A település Szolnoktól Északnyugati irányba helyezkedik el kb. 25 km távolságra.  
A jelenlegi úthálózat szerkezeti rendszerében a települést egyrészt Szolnok megyeszékhellyel, 
másrészt Jászberény várossal a 32. sz. Hatvan – Szolnok II. rendű főút köti össze. Jánoshida 
községet, valamint a Pest megyében található Tápiógyörgye községet a 3121 sz. összekötő út 
teszi elérhetővé.  
 A 3121. sz. összekötő út Jászboldogháza községet Délnyugat – Északkeleti irányban szinte 
ketté osztja, a település közepénél pedig szintben keresztezi a Hatvan – Szolnok vasútvonalat, 
majd Északkeleti irányba tovább haladva csatlakozik a 32. sz. főút 46+351 km. szelvényének 
jobboldali burkolatszéléhez. Ezen összekötő út jászboldogházai átkelési szakasza egyben a 
község legmagasabb osztályú útja (gyűjtő út) is. 
A közúti hálózat hierarchiájában úgy az országos közutak, mint a helyi Önkormányzati 
kezelésben lévő utak szerepelnek a község közigazgatási területén. 
A település belterületén az úthálózat kiépítettsége megközelítően 80%-os.  
Jászboldogháza község lakói a környező településekre közúton az egyéni közlekedési 
eszközökön juthatnak el.  
Az autóbuszjárat a Jánoshida felől érkező és a Jászboldogházai vasútállomásig közlekedő, 
napi 5 db. autóbuszból áll, így a Tápiógyörgye felé, Pest megye irányába semmi 
autóbuszközlekedés nincs.  
Helyi autóbuszjáratok nincsenek.  
A belterületen 3 db. autóbuszmegálló található a Rákóczi úton a Kis utca és a Rózsa utcai 
útcsatlakozásnál, valamint a vasútállomás előtt.  
Az autóbuszmegállóknál sehol sincs leálló öböl kiépítve.  
Távolsági autóbuszok nincsenek, a Szolnokra menő és onnan jövő autóbuszoknak csupán 
megállóhelyeik vannak a 32.sz. főúton. Ide csak gyalogosan lehet eljutni Jászboldogháza 
község bármelyik pontjáról.  
 
A település területén és a környéki külterületeken a lakosság jelentős része kerékpáron 
közlekedik az otthon és a munkahely között. A kerékpáros közlekedés aránya az összes 
vegyes közlekedéshez képest az alföldi szokásoknak megfelel. Külön kerékpárút a község 
területén a temető megközelítése a vasútvonaltól a Rákóczi út – Lőtér utca – Temető 
útvonalon részben már megépült. 
A település belterületén önálló tömbparkoló 1 helyen található. A COOP áruház előtt 
kb. 5 db parkoló található.  
Jászboldogháza községet érinti a Hatvan – Szolnok vasútvonal, így a helyi lakosok vasúton 
történő közlekedése kielégítettnek mondható. A település életében ez a vasútvonal 
kiemelkedő fontosságú a munkába járás szempontjából is. Új vasútvonal az érintett területen 
nincs tervezve. 
A település közigazgatási területét a külterületen érinti a Budapest - Keleti – Szolnok 
(Békéscsaba) vasúti fővonal, melynek a település közigazgatási területén vasúti megállóhelye 
nincs. 
A tényleges lakóterület egésze falusias jellegű, a település központjában ez keveredik 
intézményépületekkel. 
A község főutcáján helyezkednek el igazgatási, művelődési, kereskedelmi, szociális és 
egészségügyi intézmények. A településközpont a település fő utcájához, a Rákóczi úthoz 
kapcsolódik. 
 
A lakóterületen elhelyezkedő épületek beépítését tekintve kivétel nélkül mind előkerttel épült, 
oldalhatáron álló. 
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A lakóházak általában földszintesek, de van földszint + tetőtér és földszint + I. emelet építésű 
is. A település utcaszerkezete szabályos, mérnökileg tervezett utcahálózat jellemzi. 
 
A települési adatok szerint a 2008. évi lakásszám 808 db. 
Forgalomképes, önkormányzati tulajdonú építési telek 9 db van, melyek helyrajziszám szerint 
a következők: 312/2, 409, 470, 71, 72, 73, 74, 561/1, 852 
 
 
Lakások építési év szerint (2001 – KSH) 
 
Összesen 1919 előtt 1920-44 1945-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-2001 

808 38 23 116 320 186 84 41 
  
Megfigyelhető, hogy a legtöbb lakás a 1960 – 1980 között épült, tehát a lakásállomány 
egészében kevésbé kell számítani bontásra, inkább felújításra, átalakításra. 
 
 
Lakóházak komfortosság szerint (KSH – 2001) 
 

összesen összkomfortos komfortos félkomfortos Komfort 
nélküli 

Szükség- és 
egyéb lakás 

808 285 313 46 115 49 
 
 
Az elmúlt években a lakóházak komfortfokozata az infrastrukturális fejlesztések hatásaként 
növekedett. 
A vezetékes ivóvízhálózat 100 %-osan megoldott a településen. A település, valamint a 
vízmű mellett elhelyezkedő strandfürdő vízellátását a Vízmű és Strandfürdő 
Jászboldogháza által üzemeltetett közüzemi vízműről biztosítják. A települési 
ivóvízhálózat hossza 16 km. A nyomóvezetékek átmérője 80, 100 és 125 mm, anyaga 
ac. és PVC. Az ivóvízhálózat megfelelő, teljes egészében körvezetékes kialakítású. 
A külterületen található majorok, tanyák vízellátását egyedileg oldják meg, fúrt 
kutakból. 
 
Jászboldogháza község szennyvízelvezető és –tisztító rendszerrel nem rendelkezik. Önálló 
szennyvíztisztító berendezéssel egyedül az ALURAD Fűtéstechnikai Gyártó és Forgalmazó 
Kft. – a Jászberényi Hűtőgépgyár Jászboldogházai Radiátor Gyáregységének jogutódja – 
rendelkezik. 
Jászboldogháza közigazgatási területén 120 kV-os és 20 kV légvezeték rendszer található. A 
külterületi tanyák és lakott helyek a rendszerről fa-, vagy vasoszlop rendszerrel kapják az 
energia ellátást. A belterület elektromos energia ellátását Jászberény és Újszász felől kapja.  
Jászboldogháza Jánoshida felől nagy-közép nyomású rendszerről kapja a gázellátást. A 
település belterületi határán egy gázátadó állomás található. A nagy-közép nyomású rendszer 
8 bar-os. A belterület döntő többségét 4 bar-os rendszeren keresztül látja el gázzal. A 
település belterületén a gázellátó rendszer közel 100 %-ban ki van építve.  
 
A vezetékes telefonellátás megoldott. A helyi hírközlési hálózat az INVITEL Távközlési Zrt. 
telefontársaság tulajdonában van.  
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Jászboldogháza teljes közigazgatási területén a JÁSZTEL RT létesítette a rendszert, majd az 
INVITEL Távközlési Zrt. tulajdonába és üzemeltetésébe. A telefontársaság tulajdonában lévő 
körzetkábel Jánoshida felől lép be Jászboldogháza területére és éri el a postán található 
telefonközpontot.  
A település közigazgatási területén adótorony található. 
 
A lakossági és az intézményi hulladékot a Berénykom Kft. szállítja el hetente egy 
alkalommal. A szállítás hétfőnként történik zárt, pormentes hulladékszállító járművel.  
A használt gyűjtőedényzet 110 l -es kuka.  
A rendszeres hulladékgyűjtésbe a lakások kb. 80%-a van bekapcsolva. A külterületről az ott 
lakók egyénileg szállítják el a hulladékot.  
Jászboldogházán szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre került. A település belterületén több 
helyen szelektív hulladékgyűjtő szigeteket alakítottak ki. 
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a négy frakció (műanyag, üveg, papír, fémdoboz) 
gyűjtése külön zárt konténerekben történik. 
 
 
III.7. A település természeti környezete 
 
A jászság határán lévő település külterületét feldarabolják az áthaladó közlekedési utak, (régi 
és jelenlegi burkolt utak, nagyforgalmú földutak), a Szolnokot Hatvannal összekötő 
vasútvonal és a főként déli határrészeken a sűrű csatornarendszer vonalas létesítményei.  
E község külterületét délről a Tápió csatorna, keletről a Zagyva folyó és holtág kanyarulata 
határolja. 
Jászboldogháza külterületére jellemző a hajdani életformát idéző tanyavilág.  
A település határát közepes minőségű homokos löszös talajok borítják nagyrészt. A jó 
legelőket biztosító földek elsősorban a hagyományos állattartás kialakulásának kedveztek. 
 
Jászboldogháza külterületére jellemző a mezőgazdasági tájhasználat. Ezen belül a 
hagyományokból kifejlődött, jóminőségű legelőkön a tejelő szarvasmarhatartás, amely sajnos 
napjainkban nem működik.  
 
Erdőgazdasági területek elsősorban a Zagyva folyó mentén a település délkeleti 
határrészeiben találhatók. 
 
Vízgazdálkodási területek Jászboldogháza keleti határán folyó Zagyva és hullámtere, valamint 
a déli határrészen áthaladó, gátak közé szorított Tápió-csatorna. A község délnyugati 
területein a hajdani vizes-mocsaras legelőket lecsapolták (így téve hasznosabbá) ezért sűrű 
csatorna és árokrendszer jellemzi a Tápió-Nyilasok határrészt.  
 
Jászboldogháza keleti-délkeleti határában kanyargó Zagyva-folyót és a szászbereki 
külterülettel szomszédos Zagyva-holtágat, kísérő galériaerdő, ligetes facsoportok természeti 
és táji értékekben egyaránt gazdag területek.  
 
Jánoshidával és Jászalsószentgyörggyel határos un. Csíkosi részeken régészeti ásatások 
nyomán réz, bronz szarmata és honfoglaláskori leletek kerültek elő. Különös jelentőségű a 
feltárt avarkori temető. 
A Jászboldogházi határ tájképi jellegzetességei a volt jelentősebb utak mentén a Jakab és 
Csíkosi határban található Szent Vendel szobrok. 
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Jászboldogháza a Hatvan – Újszász – Szolnok vasútvonal és a Jánoshidát 
Tápiószentgyörgyével összekötő út kereszteződésében kialakított, tervezett négyzethálós 
alaprajzú település. 
A község méretéhez képest több, nagyobb kiterjedésű, növényzettel gazdagon fedett 
zöldfelülettel rendelkezik. Ezek elsősorban a települést átszelő közlekedési út (Rákóczi F. 
utca) mentén a község-központhoz kapcsolódó közhasználatú zöldterületek, parkok. 
 
A település főutcája a Rákóczi út nem egységesen fásított. A kerteknél, a középületek előtt 
színesebb növénycsoportok, fák máshol csak gyepes árokpart szegélyezi az utat. 
A községközpont zöldfelületeit a település legjelentősebb és legnagyobb közönséget vonzó 
zöldterületeit köti össze a Kossuth L. utca. Jelentőségének megfelelően fásított. A főutca 
torkolatánál két sorban gömbakác fasor, majd meggy és szilvafák (helyenként 
gyöngyvesszőcserjéből kialakított sövénnyel) szegélyezik az utca két oldalát. 
Az Alkotmány utca végén lucfenyők sora, fagyalsövény és koros jegenyenyár-fasor jelölik a 
község kül- és belterületi határát. 
Jászboldogháza utcáit általában gyümölcsfák (meggy, szilva), gömbakác, szivarfa, vérszilvafa 
szegélyezik.  
 
A közterületi teresedések kialakított zöldfelületei hangulatosak és szép színfoltjai a 
településnek. 
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IV.  SWOT analízis 
 
 
 SWOT - analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 
- Szolnok és Jászberény közelsége  
- Vasúti fővonal a belterületen vasúti megállóval 
- Kedvező természeti adottságok  
- Jó minőségű mezőgazdasági termőterületek 
- Termelési tradíciók 
- Állattenyésztési hagyományok a legelőterületekre 

alapozva 
- Kihasználatlan munkaerőpiaci tartalék 
- Meglévő intézményhálózat 
- Strand 
- Hagyományokkal rendelkező rendezvények 
- Meglévő iparterület (Alurad gyára) 
 
 

 
- gyenge tőkevonzó képesség 
- termelő üzemek hiánya 
- mezőgazdasági termékfeldolgozás nincs 

helyben 
- kihasználatlan állattartó telepek 
- munkahelyek hiánya 
- hiányos kereskedelmi ellátás 
- gyenge vállalkozói aktivitás 
- szolgáltató szektor részleges hiánya 
- magas munkanélküliség 
- korlátozott szórakozási lehetőségek 
- kevés munkahely 
- kereskedelmi szálláshely nincs 
 

Lehetőségek Veszélyek 

 
- Kulturális értékek felerősödése 
- Strand fejlesztésre alapozott további idegenforgalmi 

fejlesztés 
- Strandfürdő idegenforgalmi hasznosítása 
- Rekreációs, idegenforgalmi terület kialakítása 
- településközpont fejlesztése 
- mezőgazdaság fejlesztése 
- állattenyésztés fejlesztése 
- biogazdálkodás megteremtése 
- gazdasági fejlesztés  
- Növekvő pályázati lehetőségek 
- Pályázati források turizmusfejlesztéshez (regionális, 

ágazati) 
- A hagyományokkal rendelkező turisztikai és 

gasztronómiai rendezvények fejlesztése 
- együttműködés a közös célok megvalósításban 
- turisztikai centrum erősítése a térségben 
- kerékpáros és lovasturizmus megteremtése 
- javuló vidéki életszínvonal 
 
 

 
- Kiszámíthatatlan politikai, gazdasági, 

környezeti hatások 
- A helyi mezőgazdaságot gyengíti az EU 

mezőgazdasági politikája 
- támogatási források beszűkülése 
- elvándorlás a településről 
- születések számának visszaesése 
- nagyobb települések vásárló és munkaerő 

elszívása 
- Az esélyegyenlőség feltételei romlanak, és 

növekszik a társadalmilag leszakadó rétegek 
aránya  

- Turisztikai fejlesztések elmaradása 
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V. Jövőkép 
 
A településfejlesztési koncepció célja a települést érintő konkrét fejlesztési célok 
megfogalmazása, a település történelmi, földrajzi, kulturális, gazdasági adottságainak 
hasznosítása céljából. 
A településfejlesztésnél figyelembe kell venni, és szem előtt kell tartani a fenntartható 
fejlődést, a meglévő adottságokra és lehetőségekre alapozó reális fejlesztéseket, a települési 
közösség érdekeit, a hosszú távú elképzeléseket, a települési természeti és épített értékek 
megtartását, megőrzését és hagyományőrző hasznosítását, továbbá a társadalmi, gazdasági 
ökológiai hatásokat.  
 
A jövőkép a táji természeti – társadalmi – gazdasági - történelmi adottságainak megfelelő 
minőségi fejlődést feltételez. Ennek megvalósulását elősegítendően figyelembe veszi a 
lehetséges erőforrások kihasználását, a jelenlegi kedvező elemek és körülmények 
megtartására. 
 
 
V.1. A jövőkép elemei: 
 

 A település tekintetében: 
 
A települési környezet megújulása, minőségi fejlődése. Cél a meglévő épített és természeti 
értékek megőrzése, a közterületek felújítása. 
 
A településközpontban településközpont-rehabilitáció keretében központformáló változások 
következnek be. 
A településközpontban parkoló kialakítása. 
A községi szintű intézmények felújítása, korszerűsítése, a művelődési ház teljes 
rekonstrukciója, melynek során új funkciók (pl: ifjúsági klub, civilszervezetek, kézművesház, 
idősek klubja is helyet kaphat az épületben. 
A meglévő településképhez igazodva megvalósulnak mindazon elemek, melyek 
elengedhetetlenek a minőségi változáshoz.  
 

 Turizmus tekintetében: 
 
A strandfürdőre alapozott turisztikai fejlesztéssel sokszínű idegenforgalmi kínálat biztosítása. 
A strand folyamatban lévő korszerűsítése és felújítása után a strandhoz kapcsolódó 
idegenforgalmi, rekreációs terület kialakítása jóléti tóval. A szálláshely kínálat 
sokszínűségének megteremtése kempinggel, panzióval. 
Nyári gyermek és ifjúsági tábor feltételeinek megteremtése. 
Nagyobb hagyományokkal rendelkező rendezvények számára terület kijelölése mobil 
szociális és kiszolgáló egységek időszakos telepítésének lehetőségével. 
A már hagyományokkal rendelkező fesztiválok, rendezvények (pl.: jászok világtalálkozója, 
motoros-találkozó, Jászboldogházáról elszármazottak találkozója stb.) további 
rendezvényekkel történő kiegészítése, ezek turisztikai marketingje. 
A turisztikai kínálat színesebbé tétele a lovasturizmus (pl.: lovagoltatás, lovasiskola) és a 
kerékpáros turizmus alapjainak megteremtésével. 
A tájházban kézműves foglalkozások, kismesterségek bemutatása, lekvárfőzés, 
kukoricafosztás stb. rendezvények színesíthetik a turisztikai kínálatot. 
A települési turizmust célszerű összekapcsolni a térségi turizmussal.  
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 Intézmények tekintetében: 
 
Fontos kérdés a település és vonzáskörzete jövőjének szempontjából az oktatás, a 
továbbképzés helyzetének megteremtése, infrastruktúrájának fejlesztése. 
Az óvoda és iskola felújításával, korszerűsítésével az oktatás tárgyi feltételeinek javításával 
korszerűbb, színvonalasabb oktatási intézmény jönne létre. 
Az alapfokú oktatási-nevelési intézmények eszközállományának fejlesztése. 
A művelődési ház felújításával és átalakításával integrált közösségi szolgáltató tér jöhetne 
létre, ahol helyet kaphatnának civilszervezetek, alkalmas lehet tanfolyamok, foglalkozások 
megtartására és e-pontként is működhet. 
Szolgáltatóház felújítása pályázatok segítségével. 
Egészségügyi intézmény felújítása és korszerűsítése pályázatok segítségével. 
A templom melletti Erzsébet-kert továbbfejlesztése. 
 

 Ipar tekintetében: 
 
A település célkitűzése a munkahelyteremtés, melynek mozgatórugója a gazdasági fejlesztés. 
A település belterületén környezetét nem zavaró gazdasági tevékenységek létesítése.  
A külterületen a belterülettől távolabb ipari tevékenység megteremtése, a foglalkoztatás 
érdekében. 
A csökkent munkaképességűeket foglalkoztató, rehabilitációs munkahelyek megteremtésének 
támogatása. 
 

 Mezőgazdaság-tájgazdálkodás tekintetében: 
 
A településen a kárpótlás és földrészarány-tulajdon kiosztás után a birtokviszonyok 
rendezettek. 
A települési hagyományoknak megfelelő szántóföldi növénykultúrákat termesztenek.  
Előtérbe kerülnek a hagyományos termelési, gazdálkodási módok kihasználva a környezet 
adta lehetőségeket. 
Cél az állattartó telepek újbóli üzemeltetése, állattartás korszerű technológiával történő 
fejlesztése, valamint a biogazdálkodás fejlesztése. 
A mezőgazdasági terménytárolás feltételeinek biztosítása a település külterületén. 
Az állattenyésztéshez kapcsolódó beruházások, kiszolgáló létesítmények építésének 
támogatása.  
 

 Természetvédelem és környezetvédelem tekintetében: 
 
A település fejlődése számára kiemelkedő fontosságú, hogy a még viszonylag érintetlen, 
természetközeli területeket sikerüljön fenntartani, a természetre ható külső tényezők károsító 
hatását minimalizálni.  
A környezettudatos fejlesztések eredményeként a táji környezetre alapozott turizmus és 
idegenforgalom megerősödik. Javulnak a természeti állapotok, felértékelődik a természeti 
környezet. 
A volt szeméttelep rekultivációja. 
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 Infrastukturális fejlesztés tekintetében: 

 
Jászboldogháza településen az elsődleges fejlesztési cél a települést megközelítő út 
minőségének javítása. A település céljai között szerepel a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 
és a szennyvíztisztító megépítése. A belterületi út- és járdahálózat felújítása, fejlesztése 
minőségi fejlődést eredményez. A külterületi főfeltáró utak rendszerének kijelölése a 
mezőgazdasági termelés miatt kulcsfontosságú.  
 
 
VI. Településfejlesztési stratégiai program 
 
VI.1.  1. Prioritás: gazdaságfejlesztés 
 
Jászboldogháza külterületén ipari gazdasági területek kijelölése célszerű, melyek lehetőséget 
adnának munkahely teremtésre. 
A külterületen a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó terménytároló, feldolgozó 
létesítmények a hagyományos mezőgazdaság fellendítéséhez vezethetnek.  
A külterületen az állattartó telepek újbóli működtetése az EU-s normáknak megfelelően. 
A belterületen a nem hasznosított területek alkalmasak lehetnek környezetét nem zavaró 
gazdasági tevékenységek számára. 
Ugyancsak a belterületen a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató vállalkozások 
lehetőséget adnának rehabilitációs munkahelyek létesítésére. 
Az ipari, gazdasági területek kijelölése hatására, megélénkülő gazdasági tevékenység várható, 
amely mind a foglalkoztatás növelését, mind a település eltartó képességének növelését 
eredményezheti. 
 
Elérendő fejlesztési célok, feladatok: 
 

 Külterületen ipari termelés számára gazdasági terület kijelölése 
 

 Külterületen állattartó telepek újbóli működtetése 
 
 Külterületen terménytárolás, mezőgazdasági termékfeldolgozás céljára terület 

kijelölése 
 

 A belterületen kisebb vállalkozások, csökkent munkaképességűeket 
foglalkoztató üzemek, környezetbarát tevékenység számára terület biztosítása. 

 
 
 2. prioritás: Turizmusfejlesztés 
 
A település strandfürdőjére alapozott turizmus fejlesztése és további turisztikai attrakciókkal 
történő bővítése. 
Újabb turisztikai színfolt lehet a strandfürdő melletti területen egy rekreációs, szabadidős 
terület, mely jóléti tóval alkalmas lehet szabadtéri rendezvényekre, valamint ezen területen a 
gyermek és ifjúsági üdültetésére táborozóhely, kemping alakítható ki. 
A turisztikai kínálatot tovább színesítheti a lovasturizmus feltételeinek megteremtése és a 
horgászturizmus alapjainak megvalósítása. 
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A tájház a turisztikai kínálatot tovább bővítheti, azáltal, hogy helyet adhat kézműves 
foglalkozásoknak, különböző rendezvényeknek (pl.: lekvárfőzés, kukoricafosztás, kosárfonás, 
szövés, kismesterségek bemutatása stb.) és összejöveteleknek. 
A belterületen a művelődési ház felújítás és átalakítás után integrált közösségi térként is 
funkcionálhat, melyben helyet kaphatnak civil szervezetek, klubok, valamint alkalmas lehet 
tanfolyamok és rendezvények lebonyolítására, megvalósítására.  
A szálláskínálatot bővítheti panzió, szálláshely építése, valamint vendéglátóhelyek 
kialakítása. 
A szabadtéri hagyományokkal rendelkező találkozóknak (pl.: motoros találkozó, búcsú stb.) 
terület biztosítása, melynek kiszolgálása mobil egységekkel megoldható. 
Az érintetlen területekre, táji különlegességekre és természetközeli állapotú tájakra épülő 
ökoturizmus, természetjáró és kerékpáros turizmus megteremtése is hozzájárul a turisztikai 
kínálat színesítéséhez. 
 
A belterületen a templom melletti Erzsébet kert továbbfejlesztésével és településközpont 
rehabilitációval a településközpont megújulhat. A meglévő zöldterületek továbbfejlesztésével  
kertészeti tervek alapján egységes zöldfelület létrehozása a cél. 
 
A turizmusban rejlő kiaknázatlan lehetőségek, társadalmi-gazdasági felemelkedéshez 
vezetnek. A településen célszerű a sokrétű és változatos turisztikai kínálat miatt turisztikai 
koncepció kidolgozása, mely kapcsolódna a térségi turisztikai programhoz. A turisztikai 
termékek szervesen kapcsolódhatnának a térség idegenforgalmához, egyúttal építhetnének a 
közeli települések turisztikai kínálatára. 
A település már jelenleg is tett a turizmus meghonosítására kedvező lépéseket, a különböző 
kulturális és hagyományteremtő rendezvények, rendezvénysorozatok a település életét pozitív 
irányban megváltoztathatják. 
 
Elérendő fejlesztési célok, feladatok: 
 
 Strandfürdő fejlesztése 
 Turisztikai, rekreációs terület létrehozása jóléti tóval 
 Kemping kialakítása 
 Gyermek üdültetés, ifjúsági táborok megteremtése 
 Szálláshely kínálat megteremtése 
 Lovas-, és kerékpáros turizmus számára terület kijelölése a külterületen 
 Településközpont rehabilitáció 
 Erzsébet kert további fejlesztése 
 Tájház idegenforgalmi hasznosítása 
 Hagyományőrző együttesek, csoportok szervezése, ehhez kapcsolódó rendezvények 

lebonyolítása. 
 Kiállítások, kulturális rendezvénysorozatok, zenei rendezvények, továbbá 

gasztronómiai rendezvények szervezése. 
 Turisztikai marketing tevékenység 
 A természetbarát turizmus kiszolgáló létesítményeinek létrehozása. 
 Integrált közösségi tér megvalósítása 
 A településről további ismertető anyag, honlap készítése, folyamatos frissítése 
 
 



Jászboldogháza község településfejlesztési koncepciója 
  

24 
 

 3. prioritás: Humán erőforrások fejlesztése 
 
Jászboldogháza fejlődésének, az itt élő népesség jövőjének záloga az oktatás színvonalának 
emelése, a felnövekvő generáció iskolai végzettségi szintjének javítása. 
 
Fontos cél az oktatás színvonalának emelésén túl a rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalok 
továbbtanulásának támogatása, továbbá a tehetséggondozás feltételeinek megteremtése.  
 
A jól képzett korszerű ismeretekkel rendelkező fiatalok nagyobb eséllyel kerülnek jó 
pozícióba a munkaerőpiacon. 
A település fontos feladata helyben az oktatási intézmények fejlesztése, korszerűsítése, 
eszközvásárlás. 
 
Elérendő fejlesztési célok, feladatok: 
 

 Felnőttképzés, továbbképzés megvalósítása 
 Iskola felújítás, korszerűsítés 
 Óvoda korszerűsítése 
 Iskola, óvoda tárgyi feltételeinek javítása 
 Tehetséggondozás, és hátrányos helyzetű fiatalok oktatásával kapcsolatos 

támogatás (ösztöndíj). 
 Nyelvi, informatikai és zenei képzés tárgyi és személyi feltételeinek erősítése. 

 
 
 4. prioritás: Lakóterület fejlesztése 
 
A népességmegtartás és népességnövelés érdekében a belterületen és belterületbe vonással 
lakótelkek kialakítása és a lakáshoz jutási támogatás feltételrendszerének kidolgozása.  
 
 Lakáshoz jutási támogatásrendszer kidolgozása 
 Lakótelkek kialakítása 

 
 
 5. prioritás: Infrastruktúra fejlesztése 

 
A koncepció fontos elemei a közlekedéshálózat és közműrendszer fejlesztésére tett javaslatok. 
Ezek részben a regionális fejlesztések függvényei, részben a helyi erők mozgósításával 
megoldható helyi feladatok. 
 
A fejlesztés elsődleges iránya a település közúti megközelítésének javítása, a Jászboldogháza- 
Jánoshida közötti országos mellékút burkolatának felújítása. Kiemelt cél a településen a 
szennyvízcsatorna hálózat megépítése és szennyvíztisztító létesítése. A környezeti terhelés 
ezáltal lényegesen csökkenne, a természet- és környezetvédelem érdekei jobban érvényre 
tudnának jutni. 
 
A település belterületén további rendezett közterületek kialakítása, valamint az 
intézményekhez kapcsolódva parkolóhely biztosítás. 
 
A település lakóútjainak felújítása és járdák felújítása, valamint a kerékpárút továbbépítése is 
fontos célja a településnek. 
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Elérendő célok, feladatok: 
 
 Szennyvíztisztító megépítése 
 Szennyvízcsatorna – hálózat kiépítése 
 Utak, járdák felújítása 
 Kerékpárút továbbépítése 
 Parkolók kialakítás 

 
 
6. prioritás: A települési környezet értéknövelése 

 
A település fontos feladata a település értékeinek megőrzése, értékőrző felújítása. 
Az egyedileg megjelenő intézményeknél, lakóházaknál kiemelt figyelmet érdemel, hogy a 
védettség egyszerre jelentse a fennmaradás lehetőségét, és egyben a korszerűsítés, 
továbbépítés lehetőségét is, ezért fontos, hogy az önkormányzat rendeletet alkosson a helyi 
épített és természeti értékek védelmére.  
 
A teljes közigazgatási területre kiterjedő művi és természeti értékvizsgálatra alapozva, egyben 
támogatási rendszer kidolgozásával segíteni kell az értékek fennmaradását, megőrzését, 
értékőrző felújítását. A rendelet célja, tehát, hogy biztosítsa a település területén a kulturális 
örökségi-, táji, természeti, építészeti, történelmi, képzőművészeti, iparművészeti, ipartörténeti, 
régészeti értékek megőrzését, hosszú távú fennmaradását, ennek érdekében korlátozásokat és 
közforrásokon alapuló támogatást biztosítson.  
A rendelet keretein belül meg kell teremteni egy pályázati feltételek alapján működő 
támogatási rendszert, mely ösztönözné a települési értékek megőrzését és melynek forrását – 
az önkormányzat forrásainak függvényében – az éves költségvetés tartalmazná. 
Kiemelendő cél a településközpont szebbé, esztétikusabbá tétele. 
 
A település prognosztizált fejlődéséhez elengedhetetlenül fontos a hagyományos értékeket 
megtartó, ugyanakkor korszerű településközpont tervezése.  
A jövőkép elengedhetetlen része egy rendezett településközpont.  
A települési környezet értéknövelésébe a belterületi zöldfelületi rendszer kialakítása, a 
közterületek, közparkok használatának szabályozása is belefoglaltatik. 
A településközpont megújításánál településközpont rehabilitáció keretében az összehangolt 
felújításra, központformálásra kell törekedni. 
 
Elérendő célok, feladatok: 
 

 Helyi értékvédelmi vizsgálat. 
 Helyi értékvédelmi rendelet megalkotása. 
 Értékvédelmi támogatási keret létrehozása. 
 Régészeti területek védelme. 
 Településközpont vonzóvá tétele 
 Településközpont rehabilitáció 
 Településkép formálása építészeti térformálás és zöldterületi térkapcsolat 

eszközeivel 
 Zöldterületek megújítása, valamint az Erzsébet kert továbbfejlesztése 
 Egységes zöldfelületi rendszer létrehozása 
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 7. Prioritás:  Mezőgazdaság, tájgazdálkodás, természetvédelem, környezetvédelem 
 
Jászboldogháza természeti és termőföldi adottságai és állattartási hagyományai, 
foglalkoztatási szerkezete és a megélhetés szempontjából a mezőgazdaság mindig fontos 
szerepet töltött be a település életébe. 
 
A rendszerváltást követően a mezőgazdaságban bekövetkezett változások, mint a nagyüzemi 
termelés szétesése, mezőgazdasági munkanélküliség, új földtulajdonosok megjelenése, mind 
jelentősen átformálták a mezőgazdasági és a társadalmi-gazdasági viszonyokat. Emiatt 
bekövetkezett a mezőgazdaság népességeltartó erejének csökkenése. A külterületen a 
mezőgazdasági termőterületek többségében szántóföldi növénykultúrákkal vannak beültetve.  
 
Az európai uniós elvárásoknak megfelelően a külterületen szorgalmazni kell a 
biogazdálkodást, a fenntartható gazdálkodás keretén belül.  
A ’90-es évek gazdasági átalakulása után az állattartó telepek szűntek meg. Szorgalmazni kell 
a meglévő, hagyományokkal rendelkező állattartó telepek megmaradását, a bezárt állattartó 
telepek újra indítását, továbbá a mezőgazdasági terménytárolás és feldolgozás feltételeinek 
kialakítását. 
 
Fel kell térképezni a mezőgazdasági területeken belül a környezetileg érzékeny területeket 
(talaj, élővilág, felszíni és felszín alatti vízvédelem tekintetében), és amennyiben van ilyen, 
arra külön hasznosítási javaslatot kidolgozni. Előtérbe kell helyezni a rendelkezésre álló táji-
természeti értékekkel való célszerű gazdálkodást.  
A koncepció célja a környezeti-ökológiai egyensúly arányos biztosítása a területfejlesztéssel.  
 
Kiemelten kell kezelni a természeti és természetközeli területek élővilágának (növény és 
állatvilág) fennmaradását. A természeti, táji értékek megőrzését és idegenforgalmi turisztikai 
hasznosításukat (pl.: madár megfigyelőhely, tanösvény, stb.) előtérbe kell helyezni. Különös 
figyelemmel kell lenni a település már meglévő, kihasználatlan értékeire, területi adottságaira.  
 
 
Elérendő célok, feladatok: 
 
 Fenntartható fejlődés megteremtése 
 Mezőgazdaság fejlesztése 
 Mezőgazdasági terménytárolás és feldolgozás lehetőségének megteremtése 
 Állattartó telepek előírásoknak megfelelő felújítása, újabb állattartó telepek létesítése 
 A biogazdálkodás szorgalmazása 
 A természeti, természetközeli állapot fenntartása, az értékek megőrzése 
 Helyi természeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
 Fasorok telepítése, utak és utcák fásítása. 
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VII. Operatív program 
 
A helyszíni vizsgálatok, a település döntéshozóival, civil szervezetekkel, gazdasági 
szereplőivel, lakossággal folytatott egyeztetések alapján kerültek megfogalmazásra a település 
legsürgősebb megoldásra váró problémái: 
 
 Gazdaság területén: gazdasági területek kijelölése a külterületen,  

Környezetét nem zavaró gazdasági tevékenység számára terület 
kijelölése 

 
 Turizmus:  Strandfürdő további turisztikai célú fejlesztése, újabb turisztikai 

attrakciók létesítése. Rekreációs, szabadidős terület kialakítása. 
Szálláshelykínálat megteremtése (kemping, panzió stb.) 
 

 Oktatás:  Intézmények felújítása és eszközállományának fejlesztése 
 
 Mezőgazdaság: a biogazdálkodás szorgalmazása, állattartási hagyományok 

megőrzése és továbbfejlesztése 
 

 Települési  
infrastruktúra: szennyvíztisztító építés, és szennyvízcsatorna hálózat létesítése  

 
 Művi épített  

környezet, régészet,  
településszerkezet:  helyi értékvédelmi javaslat alapján, értékvédelmi  

rendelet megalkotása. 
 

 Településközpont:  településközpont környezetrendezése, integrált közösségi tér 
kialakítása 
 

 Lakóterületek:  lakóterületek kijelölése 
 
 Természetvédelem  

és környezetvédelem: A természeti, természetközeli állapot fenntartása,  
  az értékek megőrzése és azzal való gazdálkodás. 


