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Bevezetés 

 
Alattyán község településfejlesztési koncepciója, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet „a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” 

alapján készül.  

A község településfejlesztési koncepciója egy hosszú távra szóló dokumentum, amely 

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

környezetre vonatkozóan. A koncepció meghatározza a település átfogó fejlesztését szolgáló 

célkitűzéseket, az azokhoz kapcsolódó részcélokat. Továbbá a koncepció meghatározza a 

településfejlesztés alapelveit. A 2014 - 2020-as európai uniós tervezési időszakra való 

felkészülésben fontos szerepe van a megfelelő módon előkészített, megalapozott 

településfejlesztési terveknek, így a településfejlesztési koncepciónak. 

A településfejlesztési koncepció kidolgozását egy részletes megalapozó vizsgálat 

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

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

kívánt állapot közötti utat jelölik ki.  

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

rendelet, valamint Alattyán község Önkormányzata Partnerségi egyeztetési szabályzata 

alapján történik. 

Alattyán község önkormányzata a partnerségi egyeztetés alapján a  településrendezési terv 

keretein belül készülő településfejlesztési koncepció társadalmasítása érdekében a helyben 

telephellyel rendelkező nagyobb vállalkozókat, gazdasági társaságokat közvetlen megkeresés 

útján értesítette a készülő koncepcióról és fejlesztési szándékaikról, és a jelenleg hatályos 

településrendezési terv területüket érintő fejlesztésekről kért információt, a fejlesztési 

elképzelések a településfejlesztési koncepcióba beépítésre kerültek. A település fejlesztési 

elképzelései egyeztetésre kerültek az önkormányzati képviselőkkel, intézményvezetőkkel, 

egyházzal, civil szervezetekkel, nagyobb gazdálkodókkal, munkaerő foglalkoztatókkal. 

Az egyeztetésen megvitatott fejlesztések, elképzelések, javaslatok a fejlesztési 

koncepcióba beépítésre kerültek. 

 
 

 

1. JÖVŐKÉP 

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

épített környezetre vonatkozóan 
 

 

Alattyán jövőképe egy ipari üzemekkel rendelkező, agrár hagyományokat folytató, korszerű 

állattartó telepekkel és jelentős mezőgazdasági területekkel bíró külső eladásra termelő, a 

megújuló energiákat használó ipari - agrár település, új ipari létesítményekkel, idegenforgalmi 

szempontból jelentős beruházásokkal, megfelelő intézményrendszerrel és élhető települési 

környezettel. 

 

A település gazdasági erejét, az élhető település megteremtését korlátozza a 

munkalehetőségek és a munkaerőt megtartó munkahelyek alacsony száma.  

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

helyben lévő gazdasági vállalkozások fejlesztése, a mezőgazdasággal és állattenyésztéssel 
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foglalkozó vállalkozások fejlesztésének ösztönzése és egyéb munkahelyteremtő vállalkozások 

letelepedésének támogatása. 

Alattyán legfontosabb potenciálja a jó közlekedésföldrajzi elhelyezkedés, a Felső - Jászság 

húzóhatása, továbbá a legelők hasznosítása,  nagy hagyományokkal rendelkező állattartó 

telepek fejlesztése, korszerűsítése és újabb állattartó telepek létesítése. A versenyképes 

mezőgazdasági vállalkozások ösztönzése, az agrárszférához kapcsolódó egyéb feldolgozóipar 

megteremtése, fejlesztése. Továbbá a megtermelt takarmány felhasználása és az 

állattenyésztéshez kapcsolódó feldolgozó húsipar fejlesztése. 

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

ezen belül pedig a település legjelentősebb természeti értékének a természetközeli 

kiskerteknek a hasznosítása, a természetbarát ökoturizmus megteremtése, mely a település 

idegenforgalmi vonzerejét növeli. 

A gazdasági területek fejlesztése, újabb üzemek létrehozása, az ipari termelés volumenének 

növelése, újabb munkahelyek teremtése kiemelt feladat. 

A település elérendő céljai között szerepel az épített környezet elemeinek, a helyi védelem alá 

helyezett épületek, építmények védelme, a települési környezet alakítása. Az itt élők számára 

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

szolgáltatásokkal rendelkező település megteremtése, működtetése. Kiemelt cél az 

esélyegyenlőség és a társadalmi szolidaritás biztosítása. 

 

 

A település jövőképe: 

 

 Térségi szerepkör szempontjából: 

A település térségi kapcsolatok szempontjából a 32. számú országos főközlekedési 

úttal Jászberényhez és Szolnokhoz kapcsolódik. A település jövőképe szempontjából a 

magasabbrendű tervekben szerepel a 32. számú főút elkerülő szakasza, amely a 

belterületet megkerüli. Ugyancsak a megyei fejlesztési elképzelések között szerepel a 

Zagyva gátján végighaladó turisztikai országos kerékpárút. 

 A térségi kapcsolat a közlekedés, a gazdaság, az oktatás és az egészségügy 

szempontjából lényeges. Közlekedés szempontjából a településnek közvetlen vasúti 

kapcsolata nincs, legközelebbi vasúti megállóhely Jászberény város vasútállomása. 

Gazdaság szempontjából a Felső - Jászság nagyobb munkaerő felvevő vállalkozások a 

nem helyben foglalkoztatott munkaerő nagy részét alkalmazzák és a település 

jövőképe szempontjából Jászberény fejlesztése húzóerőként hat. Oktatás tekintetében 

a jászberényi és szolnoki középfokú oktatási intézmények  meghatározók. Az 

egészségügyi középfokú ellátás (szakorvosi ellátás) és a kórházi ellátás, valamint az 

orvosi ügyelet is Jászberényben biztosított, a megyei ellátás pedig Szolnokon vehető 

igénybe. Közigazgatásilag a Jászberényi Járási intézmények biztosítják a hatósági 

feladatok egy részét, mely közelmúltban átalakított rendszer tovább fejlődik és a 

későbbiekben méginkább a járási hivatalok látják el a járás településeinek 

közigazgatási feladatait.  

Térségi szerepkör szempontjából a környező településekkel történő együttműködés 

szorgalmazása, ezen belül turisztikai együttműködés a környék településeinek 

(Jánoshida, Jásztelek, Jászboldogháza, Jászalsószentgyörgy) turisztikai attrakcióinak 

kiegészítése, a turisztikai kínálat színesebbé tétele a cél. Kulturális együttműködés 

szempontjából a szomszédos településekkel közös rendezvénysorozatok szervezése, 

többhelyszínes kulturális események szervezése bővítheti a turisztikai kínálatot.  

 

 Gazdaság szempontjából: 
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A település potenciálisan legnagyobb gazdaságfejlesztési lehetősége és kitörési pontja  

az ipar, mint a nagyobb gyárak beszállítói háttéripara, továbbá a mezőgazdaság, 

állattenyésztés fejlesztése. A településen a beszállítói hátterű ipari vállalkozások, a  

kisebb gazdasági telephelyek, üzemek  letelepülő vállalkozások húzóerővel hatnak a 

gazdaság fejlesztésére.  

Gazdasági szempontból meghatározó a belterületen lévő ipari vállalkozás, valamint a  

külterületi működő állattenyésztő telepek. A meglévő, működő vállalkozások mellett 

ipari üzemek, logisztikai vállalkozások létrehozását és mezőgazdasági telepek 

létesítését, bővítését, korszerűsítését is szorgalmazni kell a helyi adottságokra 

alapozva. 

A település elsődleges feladata a gazdaságfejlesztéssel együtt a munkahelyteremtés. 

Mely egyrészt a helyben meglévő ipari és mezőgazdasági vállalkozások fejlesztéseivel 

munkahely megtartásával és új munkahelyek teremtésével, másrészt az újonnan 

letelepülő vállalkozások munkahely teremtésével biztosíthatók.  

 

 Társadalmi szempontból: 

A település célja a lakosságmegtartás, mely elsődlegesen az elvándorlás 

visszaszorítását, és a születések számának növelését, a fiatalok letelepedésének 

ösztönzését jelenti. Elérhető a helyi munkahelyteremtéssel, a helyben foglalkoztatottak 

számának növelésével, és helyi lakókörnyezet fejlesztésével, a település letelepedést 

ösztönző juttatásaival. A helyben maradást a szociális védőháló is erősítheti a 

családgondozással, az idősek megfelelő ellátásával, továbbá a felnövekvő nemzedék 

megfelelő oktatási intézményekben történő elhelyezésével. A rendezett, kulturált 

településkép, megfelelő településközponttal is hozzájárulhat a  település 

fejlesztéséhez, a népességmegtartáshoz. Hozzátartozik az identitástudat növelése, 

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

 

 Táji, természeti szempontból: 

Alattyán legnagyobb természeti értéke a Zagyva folyó természeti környezete. A 

külterület védett növény és állatvilága megőrzését hosszútávon biztosítani kell. 

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

természetközeli turizmust is támogatni kell. A településen a kiskertek természetközeli 

állapotát meg kell őrízni és turisztikai fejlesztését ösztönözni kell. Fel kell készülni a 

klímaváltozás hatásainak megakadályozására, ennek érdekében vissza kell szorítani a 

gépjármű használatot, és a fűtés környezetkímélő módjait kell választani, továbbá a 

napelemes energiahasználatot el kell preferálni mind az intézményeknél, mind a 

magántulajdonú épületeknél. 

 

 Épített környezeti szempontból: 

A település helyi művi értékének védelem alá helyezésével és pályázatok révén a 

 közintézmények és lakóingatlanok értékőrző felújítása. A települési arculat 

 megőrzése, a településközpont rehabilitációja, megújítása. A település központi részén 

 intenzív zöldfelülettel integrált közösségi, szolgáltató és rendezvénytérrel a település 

 intézményeinek  összekapcsolása. A település építészeti és  infrastrukturális 

 felújítása, korszerűsítése. A településközpontban a közterületek zöldfelületi 

rehabilitációja.  A település jelentős zöldfelületeit egységes  kertészeti 

 tervek alapján kell felújítani és fenntartani így biztosítva a települési  zöldfolyosó 

 kialakítását. 
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Alattyán jövőképe az elkövetkezendő 20 évben: 

 

 A lakosság számára jövőbeni megélhetési perspektíva biztosított, munkalehetőség van 

a településen és a szűkebb környezetben. 

 A tartós munkanélküliek számára is kínálnak a munkavállalásból származó 

megélhetési perspektívát. 

 A lakosság száma növekszik, az elvándorlás megáll. 

 A lakosság korösszetétele javul, a felnövekvő generáció jelentős számot képvisel 

 Magas színvonalú lakókörnyezet alakul ki a kulturális, táji értékek fenntartható 

hasznosításával. 

 A településközpont rehabilitációja megtörténik, a zöldfelületek revitalizációja 

megvalósul. 

 Ipari vállalkozások jönnek létre a Felső – Jászság fejlett iparának kiszolgáló 

vállalkozásaiként 

 Logisztikai telep alakul ki 

 A külterületi állattartó telepek fejlődnek, újabb telepek alakulnak ki 

 A kiskertek tulajdoni viszonyai rendezetté válnak 

 A Zagyva melletti belterület közeli kiskertek rehabilitációja megtörténik 

 Idegenforgalmi fejlesztés valósul meg 

 Az intézmények energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése megvalósul 

 A templom környezet megújul 

 Az intézmények közelében parkolóhelyek alakulnak ki 

 A település belterületének mélyfekvésű része  a temető mellett rendezett területté válik  

 Idősek bentlakásos otthona megvalósul 

 Az utak felújítása befejeződik 

 Járdák és kerékpárutak épülnek 

 A főtér  rekonstrukciója megtörténik 

 Az oktatás színvonala növekszik, a településen különböző képzési formák valósulnak 

meg, biztosítottá válik az egy életen át tartó tanulás programja. 

 A közintézmények, lakóépületek energiatakarékos szempontoknak való megújítása 

megtörtént, a közintézmények energiaellátása részben megújuló energiaforrások 

felhasználásával történik, míg az ingatlan felújítások pályázatok révén folyamatosak. 

 A közintézmények korszerűsítése által az ügyintézés, az oktatás feltételei javulnak 

 Megvalósul a bölcsőde 

 A település önfenntartási törekvései megvalósulnak, az energiahordozók kiváltása 

megtörténik, az élelmiszer helyben történő megtermelése és feldolgozása biztosított. 

 Új ipari létesítmények jönnek létre, melyek környezetbarát technológiákat 

alkalmaznak. 

 A külterületi állattartó telepek működnek, telephelyen belül minőségi fejlesztést 

végeznek 

 Újabb, korszerű állattartó telepek valósulnak meg 

 A település teljes területén térfigyelő kamerarendszer működik, mely által a 

közbiztonság javul 

 Új, korszerű játszóterek valósulnak meg 

 Az idősek számára jelzőrendszeres segélyhívás működik 

 Kerékpáros közlekedés fejlesztése új kerékpárutak létesítésével megvalósul 

 A polgármesteri hivatal tetőtérbeépítése újabb szervezetek számára ad iroda 

lehetőséget 
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 Megvalósul a Zagyva Ökopark 

 A csapadékcsatornázás elkészül a településen 

 A csapadék befogadó tározó egyúttal turisztikai területté is válik. 

 A belterületi nagyobb telkek megosztása tömbfeltárással megvalósul 

 A Gecse emlékház melletti műterem elkészül, állandó és időszakos kiállításoknak ad 

helyet 

 Nyári ifjúsági alkotótábor több turnusban működik 

 Az ifjúsági szálláshelyen főzőkonyha és rendezvényterem készül el és üzemel 

 A borospince helyreállítása megtörténik és rendezvényeknek ad helyet 

 Az óvodabővítés megvalósul, speciális foglalkoztatók alakulnak ki és a játszóudvar 

rendezetté válik 

 Az önkormányzat tájházat alakít ki, melynek udvarán miniskanzen, a tájházban pedig 

játékmúzeum is helyet kap 

 A belterületi horgásztó fejlesztése és szabadidős területe a horgászturizmust szolgálja 

 A belterület több részén kereskedelmi, szolgáltató terület alakul ki kisebb vállalkozás 

telephelyeként 

 A kiskertek egy részén vállalkozási terület jön létre 

 

 

 

 

1.2. A település jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

 
Alattyán község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól észak-nyugatra 35 km-re, míg 

Jászberénytől dél-keletre 15 km-re, a Zagyva bal partján található. 

 

A település a 32. számú közúton közelíthető meg Szolnok és Jászberény felől. Közvetlen 

vasúti kapcsolata nincs.  

 

A település igazgatási területének szomszédai: 

 

 - Északon: Jásztelek 

 - Keleten: Jánoshida, Jászalsószentgyörgy 

 - Nyugaton: Jánoshida, Jásztelek 

 - Délen: Jánoshida, Jászalsószentgyörgy 

 

 

A településnek Jánoshidával, Jászapátival szorosabb az együttműködése. Több kistérségi 

társulás tagja. A községben az alapfokú ellátás biztosított. A közép- és felsőfokú ellátás a 

környező városok Jászberény, Jászapáti, Szolnok intézményeivel biztosított.  
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Elhelyezkedése térkép 

 

 

 
 

Forrás: Google Maps 

 

 

Alattyán Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati részén található. Igazgatási területén folyik a 

Zagyva folyó.  

 

A település jövőképe a megyei fejlesztési dokumentumokkal összhangban áll.  

 

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

Koncepciót (OFTK). 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban elkészült és jóváhagyásra került 

Jász – Nagykun - Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója. 

 

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

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

 

 

VÁLTOZATOS EGYENSÚLYOK ELTÉRŐ UTAKON Budapest és az európai 

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

kapcsolódva 
 
A Koncepció az alábbi célrendszert fogalmazta meg:  

 

ÁTFOGÓ CÉLOK 2030 
A1. ERŐTELJES 

KAPCSOLÓDÁS A 

MAKROGAZDASÁG 

FEJLŐDÉSI 

TENGELYEIRE  

A megye a Budapest 

metropolisz-térség 

dinamikusan urbanizálódó 

külső gyűrűjének részévé, 

illetve haszonélvezőjévé 

válik 

A2. VÁLTOZATOS 

KULTÚRTÁJAK 

DINAMIKUS 

EGYENSÚLYA  

Kialakulnak a globális 

társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatokhoz 

rugalmasan alkalmazkodni 

képes vidék társadalmi, 

intézményi, tájszerkezeti 

feltételei 

A3. EGÉSZSÉGES, 

KÉPZETT LAKOSSÁG, 

EGYÜTTMŰKÖDŐ 

TÁRSADALOM 

 A megyében fennmaradnak 

és dinamikusan bővülnek a 

tudás-és hálózattársadalomba 

való bekapcsolódás terén 

elért eredmények, és 

kialakulnak a 

munkaerőpiacra jutásban 

korlátozott csoportok 

bekapcsolódásához 

szükséges feltételek 

 

 

STRATÉGIAI CÉLOK 2014 - 2020 

Területi célok 
T1. Szolnok 

nagyvárostérség 

pozíciójának 

megerősítése a 

Bécs-

BudapestBelgrád 

fejlődési tengely 

és a Tiszavölgy 

térrendszereiben 

T2. Az ipari 

agglomeráció 

városiasságának 

erősítése és a 

gazdaság 

diverzifikációja 

a Jászságban 

T3. 

Városhálózati 

szerepek és 

város-vidék 

kapcsolat 

megújítása a 

tiszántúli 

mezővárosi 

térségben 

T4. Tiszazug és 

Körös mente 

pozíciójának és 

önfenntartó 

képességének 

javítása 

T5. Tisza menti 

„ökosztráda” 

alrendszereinek 

kiépítése 

 

Specifikus célok 
S1. A lakosság 

képzettségi 

szintjének és 

egészségi állapotának 

javítása 

S2. Az agrárvertikum 

versenyképességének, 

tájfenntartó- és 

foglalkoztatási 

potenciáljának 

növelése 

S3. Leszakadó 

társadalmi csoportok 

életminőségének és 

esélyegyenlőségének 

javítása 

S4. A társadalom és a 

gazdaság 

megújulását, a táj 

konszolidációját 

hátráltató 

infrastrukturális 

hiányosságok 
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felszámolása 

 

 

Horizontális célok 
H1. 

Hálózattársadalom 

kiépülése: Az 

önszerveződés és 

együttműködés 

erősítése, a 

társadalmi tőke 

növelése 

H2. Hozzájárulás az 

országos megújuló 

energiahasznosítási 

arány és 

energiahatékonyság 

növeléséhez 

H3. Előrelépés a 

komplex társadalmi, 

gazdasági, környezeti 

fenntarthatóság terén, 

szervezeti-

intézményi feltételek 

javítása 

H4. A foglalkoztatás 

növelése a 

társadalom minden 

aktív korú 

szegmensében 

 

 

 
Alattyán a következő célrendszerben szerepel: 

 

A1. ERŐTELJES KAPCSOLÓDÁS A MAKROGAZDASÁG FEJLŐDÉSI TENGELYEIRE 

Jász-Nagykun-Szolnok megye hagyományos elosztó szerepe, közlekedési gyűjtő funkciója 

kiteljesedik több folyosó (transzeurópai vasúthálózat, Tisza, mint ökológiai folyosó) 

integrálásával és összekötésével. A megye területén kapcsolódnak össze a főbb nyugat és 

kelet-európai folyosók, melyek fejlesztésével a megye nemcsak nemzetközi vérkeringésbeli 

szerepe stabilizálódik, de Budapest metropolisz térségéhez kapcsolódóan (M4 autópálya) 

logisztikai szerepköre is bővül, mely egészen Debrecenig nyúló körzet létrejöttét 

eredményezheti. A gazdasági prosperitás fokozódásával megerősödik a Kecskemét-Szolnok 

pólustérség, illetve színesedik a Jászság szolgáltatási kínálata, a térség élhetősége javul, ennél 

fogva a népesség koncentrációja várhatóan növekedésnek indul a várostérségekben. Mezőtúr 

dinamizálása a IV. Helsinki vasúti korridorhoz kapcsolódóan valósul meg, míg a megye déli 

része az M44 révén összekapcsolódik a szomszédos megyékkel. 

 

 

A3. EGÉSZSÉGES, KÉPZETT LAKOSSÁG, EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM  

Az egyének közti együttműködés, az egyéni kapcsolatrendszer megerősödik az 

együttműködési készség és az alkalmazkodóképesség fejlesztésével, mely során a társadalmi 

hálózatok megszilárdulnak. A társadalmi tőke újratermelése és az egyéni, ún. humán erőforrás 

fejlesztése a versenyképes tudás és készségek elsajátítása és alkalmazása terén váltanak ki 

szinergiákat a biztosító szervezeti, intézményi és együttműködési háttérre vonatkozóan. A 

felzárkózó, oktatás és szakképzés minőségére adó lakosság életminőségében is fokozatos 

javulás következik be az egészséges életmód és környezet előtérbe kerülésével, a 

szolgáltatásokhoz és tudáshoz való hozzáférés biztosításával. 

 

 

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

sajátos elhelyezkedéséből, sokoldalú, de kitüntetett irányoktól mentes kapcsolatrendszeréből, 

területének megosztottságából és egyes térségeinek markánsan eltérő identitásából és fejlődési 

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

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

 

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

ellenállóbb, az egyre összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá váló kihívásokhoz rugalmasan 
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alkalmazkodni képes új egyensúlyi helyzetek kialakulásához, melynek révén a megyében élők 

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

vetett bizalma markánsan javul. 

 

Alattyán a következő téréség területi célrendszerében szerepel: 

 

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

Jászságban A Jászság élhetőségének és elérhetőségének javítása révén vonzó környezetet 

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

gazdaság ágazati és szerkezeti diverzifikációja hatására a KKV-szektor hálózatosodásával, 

nagyvállalatokhoz történő kapcsolódásával a térség vonzóvá válik a befektetők számára 

 

Stratégia 4 specifikus célja  

 

S1. A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása A lakosság képzettségi 

szintje jelentősen javul, a megyei koordináció megteremti a keresletre reagáló kínálat 

összhangját. Az integrált szemlélet és megfelelő szaktudás mellett idegen nyelvi és 

informatikai kompetenciákkal rendelkező lakosság megfelelően támogatja a megyei gazdaság 

diverzifikációját. Vízgazdálkodáshoz és komplex tájhasználathoz kapcsolódóan növekszik a 

vízgazdálkodásban, tájgazdálkodásban, környezettudatos gazdálkodásban jártas szakemberek 

száma. A lakosság egészségi állapota javuló tendenciát mutat az egészségfejlesztés, 

egészségtudatos életmódra nevelés, az ellátás színvonalának és elérhetőségének javítása 

eredményeként.  

 

S2. Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási potenciáljának 

növelése A hagyományokon alapuló agrárvertikum a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparral 

együttműködve jelentősen erősíti hazai és nemzetközi pozícióit, versenyképessége 

növekedésnek indul az agrárgazdálkodás folyamatos fejlesztése révén, melynek hatására 

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

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

mely a megújuló energetikai beruházásokkal kiegészülve jelentős jövedelemtermelést, illetve 

a pozíciók stabilitását eredményezi.  

 

S3. Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javítása A 

támogató intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek, stabil finanszírozásának 

megteremtése a leszakadó, munkamegosztásból kikerült, ezért hátrányos helyzetű és 

sérülékeny társadalmi csoportok munkaerőpiachoz, alapvető szolgáltatásokhoz (oktatáshoz, 

kulturális szolgáltatásokhoz, szociális ellátáshoz) való hozzáférését szolgálja. A 

végrehajtásban érintett foglalkoztatási csoportok tevékenysége hozzájárul a 

szegregátumokban élő csoportok társadalmi integrációjának megvalósításához, illetve az 

elöregedő térségek demográfiai viszonyainak konszolidációjához.  

 

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

hiányosságok felszámolása A tudásalapú társadalom infokommunikációs kompetenciáinak és 

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

európai uniós elvárásoknak megfelelően rendeződik a felszíni és felszín alatti víztestek 

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

terhelhetőségének megfelelő használat, annak teljesítőképességének és mozaikosságának 

növelése érdekében további tájhasználati beavatkozások mellett a klímaváltozás negatív 



ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

 

14 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. - 2017. 

 

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

célok kiteljesedéséhez.  

 

Stratégia 4 horizontális célja  

 

H1. Hálózat-társadalom kiépülése: Az önszerveződés és együttműködés erősítése, a 

társadalmi tőke növelése Az együttműködés kultúrájának megteremtésével, a társadalmi 

kooperáció erősítésével a közösségépítés magasabb szintű szerveződések, hálózatok 

kialakulását eredményezi. A különböző programokban való társadalmi részvétel nemcsak az 

egyéni és közösségi érdekérvényesítés színtere lesz, hanem a partnerség építésével fontos 

visszacsatolás a döntéshozók felé, mellyel az egyes megoldások integrált módon, specifikusan 

valósulhatnak meg. A társadalom összefogása támogatja a gazdasági és társadalmi programok 

lebonyolítását, ahol az önkéntesség szerepe kiemelt jelentőséggel bír, hosszú távú hatást 

eredményezve a társadalmi tőke újratermelődésében.  

 

H2. Hozzájárulás az országos megújuló energiahasznosítási arány és energiahatékonyság 

növeléséhez Jelentős megújuló energiapotenciáljának (geotermikus-, nap- és biomassza) 

hasznosításával a megye jelentős mértékben hozzájárul az országos vállalások teljesítéséhez. 

Az energiahatékonysági akciók megtakarítást eredményeznek, emelik a lakosság 

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

fellendítésében is közreműködnek. A klímaváltozás kockázataira való felkészülés jegyében 

hosszú távon a tudatformálás megkerülhetetlenné válik.  

 

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

intézményi feltételek javítása A környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság komplex 

módon, integrált megközelítésben valósul meg, ahol a legkisebb rossz elvének érvényesülése 

garantálja az erőforrások takarékos és felelősségteljes felhasználását. A környezet állapotának 

javítása, illetve szinten tartása mellett a társadalom és a gazdaság állapotának javulása várható 

el a beavatkozás eredményeképpen, míg súlyos állapotromlás esetében kompenzáció segít a 

feltételek javításában.  

 

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

integrált módon megvalósuló foglakoztatási program a megye egészére vonatkozóan 

támogatja és felkarolja a munkahelyteremtésre és –megtartásra vonatkozó lehetőségeket. A 

tartós foglalkoztatás stabilitásának megteremtése minden területen prioritásként jelenik meg. 

A foglakoztatás szempontjából különösen fontos aktív korú népesség (20-64 éves korosztály) 

munkaerőpiaci helyzete dinamikusan javul, mely szinergiára épülve a megye 

versenyképessége és élhetősége is fokozatosan erősödik. 

 

 

A célrendszer belső koherenciája, az egyes átfogó célok közti koherencia Alattyán 

vonatkozásában: 

 

A közlekedési hálózat fejlődése ugyanakkor élénkíti a megyén belüli gazdasági kapcsolatokat, 

ezzel összefüggésben az egymással kooperáló térségek (Jászság, Szolnok, a tiszántúli 

mezővárosok, a Tiszazug és Körös mente) településein összehangoltan megvalósuló, főként 

gépipari, mezőgazdasági és turisztikai fejlesztések hozzájárulnak a makrogazdasági 

tengelyekre való felfűződéshez.  
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Az egyes térségek együttműködésével változatos és több szinten kapcsolódó gazdasági 

szerkezet alakul ki, mely igényli a magasan képzett alkalmazkodni tudó szakemberek 

képzését, valamint az egészséges munkaerő meglétét (S1). Az agrárium versenyképességének 

fokozása (S2) a kevésbé fejlett térségek gazdasági-társadalmi stabilitásának javulásához járul 

hozzá, valamint kiegészíti a megye gazdasági/ipari jellegű szerkezetét. A leszakadó, hátrányos 

helyzetű csoportok (munkaerőpiaci) integrációja (S3) elősegíti a társadalmi és gazdasági 

változásokat rugalmasan kezelni tudó társadalom kialakulását, amit kiegészít a különböző 

infrastruktúrákhoz való hozzáférés biztosítása. A térségek közti kooperációt jelentősen javítja 

a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, melynek hatására a megye gazdasági szerkezete, ezáltal 

stabilitása, vonzereje és teljesítőképessége is fokozódik. 

 

A megye egészséges és képzett lakossága, az együttműködő társadalom kialakításához a 

területi célok is hozzájárulnak, Szolnok (T1) oktatási tudásbázisként a megye K+F központja, 

megjelennek megyei hiányszakmákra irányuló képzések kapcsolódva a térségek gazdasági 

potenciáljával, igényeivel. Szolnok és a Jászság (T2) gazdasági profilja igényli a műszaki 

képzettségű munkaerőt, a mezővárosok (T3) agráriumi és gépipari, míg a Tisza és Körös-

mente (T4) integrált víz-és tájgazdálkodási szemléletű munkaerőt igényel, így ezzel 

összhangban valósul meg a megyében a képzési struktúra átalakítása. A kapcsolódó 

települések turisztikai potenciáljának erősítése komplex és összekapcsolódó kínálat 

kialakításával érhető el, így csökkentve a kihasználatlanság kockázatát. A komplex ár- és 

tájgazdálkodási együttműködések kialakítása segíti a lakosság alacsonyabb képzettséggel 

rendelkező szegmenseinek munkaerőpiacra való visszajutását. A lakosság képzettségi 

szintjének emelése (S1), az élethosszig tartó tanulás ösztönzése, elsősorban a 

tudásgazdasághoz történő csatlakozás érdekében, különösen a modern kompetenciák (idegen 

nyelv és informatika) tekintetében (S4) járul hozzá az átfogó cél teljesüléséhez. A táji 

környezet védelme, közlekedési feltételek javítása elősegíti az élhető és vonzó környezet 

kialakítását, az egészségesebb életmód elterjesztését. Az agrárium és a feldolgozóipar 

fejlesztése (S2) jelentős foglalkoztatási igényt jelent, mely jól kapcsolódik a leszakadó, 

hátrányos helyzetű csoportok képzésének, életfeltételeinek javítását célzó (S3) programokhoz, 

dinamizálva a munkaerőpiaci/társadalmi integrációs folyamatokat. 

 

Az egyes specifikus célok közti koherencia 
 

A tudásalapú társadalom speciális (különösen informatikai, infokommunikációs és idegen 

nyelvi) kompetenciák alkalmazását és rendszeres fejlesztését igényli, melyekhez 

elengedhetetlen a folyamatos hozzáférés biztosítása. Az elérhetőség javítása segíti ezen 

infrastruktúra és intézményrendszer használatát, különösen a leszakadó, hátrányos helyzetű 

térségek lakossága számára biztosítva az újrapozícionálás lehetőségét, a munkaerőpiacra való 

visszatérést. A vízgazdálkodáshoz és tájhasználathoz kapcsolódó képzés és szemléletformálás 

a felszíni és felszínalatti víztestek, a táj további kezelésének minőségi előremozdítását 

eredményezi. 

 

Az agrárvertikum fejlesztéséhez a megyei lakosság képzése nélkülözhetetlen, a hozzáértő 

humánerőforrás-kapacitás minőségi oktatása a feldolgozóipari versenyképesség 

növekedésének záloga, valamint a befektetők vonzásának egyik fontos tényezője a 

munkaerőpiaci kínálat és munkakultúra, mint helyi adottság általános fejlesztése. A két cél 

ezen kívül nem áll ellentmondásban egymással, azonban komolyabb kapcsolatok sem 

láthatóak. 
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Az egyes területi célok közti koherencia 

 
Az elérhetőség javításán (közlekedési rendszerek korszerűsítése, menetrendek 

összehangolása) keresztül javul a térségi összeköttetés, így segítve a gazdaság élénkülését, 

továbbá a munkaerőpiacra való visszatérést, valamint a megye makrotérségi szerepköreinek 

erősödését. Szolnok és a Jászság egymást erősítve nyitnak Budapest felé, felfűződésük így 

több szinten alakít ki szinergiákat, ezért javasolt a fejlesztések összehangolása a területek 

között. A települések integrált fejlesztése és a rekreációs kínálat bővítése olyan vonzó 

környezetet teremt, melynek népességmegtartó ereje fokozódik. A gazdaság ágazati és 

szerkezeti diverzifikációja, illetve a kapcsolódó képzések, település rehabilitációs fejlesztések 

egymást kiegészítve járulnak hozzá a befektetők számára vonzó Jászság kialakulásához, 

illetve Szolnok csapágyvárosi pozíciójának betöltéséhez (kormányzati, oktatási, kulturális és 

egészségügyi, logisztikai, valamint kísérleti K+F központ). A területhasználat 

optimalizálásával a tájak terhelhetőségének megfelelő használat alakul ki és mozaikosabbá 

válik a tájkép, amely kiegészülve a Tiszához és a Zagyvához kapcsolódó fejlesztésekkel, 

valamint a térségek kulturális sokszínűségével a negatív demográfiai folyamatok 

mérsékléséhez járulhat hozzá. 

 

A Jászság és Mezőtúr – Tiszazug kapcsolódása a megyeszékhely érintésével lehetséges, az 

elérhetőség javításával a két térség között a már meglévő kapcsolatok mélyülhetnek, 

ugyanakkor közvetlen fejlődést generáló folyamatok kevésbé várhatóak köztük. A 

mezőgazdasághoz kapcsolódóan leginkább a képzésekben és a gépgyártásban megvalósuló 

fejlesztések járulnak hozzá a két térség összekapcsolódásához. A két cél ezen kívül nem áll 

ellentmondásban egymással, ugyanakkor komolyabb kapcsolatok sem láthatóak. 

 

A Tisza-menti ökosztráda a Jászsághoz az élhetőség javításán keresztül kapcsolódik, a térségi 

igényeknek megfelelően a rekreációs, turisztikai és kulturális kínálatával járul hozzá a területi 

cél kiteljesedéséhez. Az ipari területek és a mezőgazdasági, valamint rekreációs célokat 

kiszolgáló területek között övezetek (pufferzónák) lehatárolása szükséges, a környezeti 

fenntarthatóság és az élhetőség növelése érdekében a két terület között. Ezen kívül a két cél 

nem áll ellentmondásban egymással. 

 

Az egyes területi célok és specifikus célok közti koherencia 
 

 

A Jászság elektronikai, gépipari termelő vállalatainak gazdasági igényeihez igazodóan a 

képzésekben mutatkozó hiányosságok felszámolásra kerülnek, melyek keretében a piaci 

elvárásoknak megfelelően gyakorlatban is sikeresen alkalmazható szaktudást adó képzések 

járulnak hozzá a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdaság diverzifikálásához.  

 
A Jászság gazdasági (elektronikai, gépipari) profilja mellett kevésbé markáns agrárterületek 

fejlesztései hozzájárulnak a térség kínálatának bővüléséhez, a feldolgozóipari korszerűsítések 

megteremtik az egészségesebb élelmiszerek előállításának feltételeit 

 

A Jászság kapcsolatai a budapesti agglomerációval az elérhetőség javításával még inkább 

felértékelődnek, ugyanakkor a térség gazdasági súlyát tovább növelik a gazdaság 
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élénkítéséhez kapcsolódó képzések, melyek elősegítik egy komplex kínálattal rendelkező 

versenyképes térség kialakulását. 

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

Jászság gazdaságának erősítését, az alsórendű közúthálózati elemek fejlesztését, az agrár – és 

élelmiszerfeldolgozóipari vállalkozások fejlesztését, az állattenyésztés vertikumának 

fejlesztését, a szántóföldi növénytermesztés versenyképességének növelését. 

 

Alattyán nevesítve az alábbi prioritásokban szerepel: 

 

- Jászság gazdaságfejlesztésének diverzifikációja – iparterület infrastruktúrájának 

fejlesztése 

- Jászapáti Járás Fejlesztési Részprogramja – Turizmusfejlesztés 

 

 

 

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

 

 
 

A településfejlesztési irányok kijelölése során vannak olyan meghatározó alapelvek, 

amelyek meghatározóak a település fejlesztésének egésze, a beavatkozások tervezése 

szempontjából.  

 

Alattyán településfejlesztési alapelvei az alábbiak: 

 

Fenntartható növekedés: Környezetileg fenntartható növekedés elősegítése, amely 

elsősorban a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználását, a környezetbarát 

településfejlesztést segíti. Ennek a legfőbb elemei a következők: 

 A település fejlesztési koncepciója a klímabarát növekedést alapelvnek tekinti. 

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

fenntartható fejlődéshez, csökkentse a környezeti terhelést.  

 Fenntartható építés alkalmazása a településfejlesztés során.  

 Környezetbarát iparfejlesztés a gazdaságfejlesztés kapcsán.  

 A helyi gazdaság fejlesztése különös tekintettel a külterületi telepekre 

 Energiahatékonysági beruházások támogatása 

 Megújuló energia alkalmazása 

A fenntartható társadalom és gazdaság elveinek megvalósítására törekedni a lehetőségekhez 

mérten az egyes fejlesztési projektekben.   

 

Egységes növekedés: Alattyán fejlesztése során kiemelt szempont a területileg egységes 

társadalmi, gazdasági fejlődés elve. A fejlesztések során figyelembe kell venni az eltérő 

fejlettségű és adottságú településrészek kiegyensúlyozott fejlesztését. A területi kohézió, a 

hátrányok mérséklése olyan alapelvek, amelyek lehetővé teszik, hogy a település elkülönülő 

részei ne ellentmondásosan, hanem tudatosan és egyenlő mértékben fejlődjenek.  
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Versenyképes fejlődés: Településfejlesztés során kiemelten kell azokra a területekre, helyzeti 

előnyökre figyelni, ahol Alattyán községnek versenyelőnyei vannak. Elsősorban az ipar,  

mezőgazdaság, agrárszféra, és állattartás fejlesztését kell előtérbe helyezni. Ezeknek a 

területeknek a fejlesztésével biztosítható, hogy stabilizálódjanak és kibontakozzanak a 

település tartós versenyelőnyei. Ezeknek a területnek a kiaknázatlan lehetőségeit kell a 

jövőben hasznosítani és ezen terület  versenyképes fejlesztésének pozicionalizálása a jövő 

záloga. 

 

Integrált fejlődés: Az integrált megközelítés egyszerre tartalmazza a fizikai és az ágazati 

szemléletet. Az integrált fejlesztési szemlélet alapján olyan fejlesztésekre van szükség, 

amelyek egyszerre járulnak hozza a település fizikai, társadalmi, gazdasági, környezeti és 

műszaki környezetének fejlődéséhez. A pontszerű fejlesztések helyett a komplex, egymással 

hatással bíró fejlesztéseket kell előtérbe helyezni. Az integrált fejlesztési szemlélet része, 

hogy a településfejlesztési politikában az önkormányzati fejlesztések ösztönzik a magánerő, 

magántőke mobilizálását.  

 

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok megvalósítása 
 

 

Alattyán településfejlesztési koncepciója átfogó fejlesztési célokat határoz meg, amelyek 

hozzájárulnak a jövőképben megfogalmazottak realizálódásához. Az átfogó célok kijelöli a 

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

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

jövőképének legfőbb alkotóelemei, pillérei az átfogó célok. 

 

 

 

 

 Élhető település Agrár település Ipari központ Energiatudatos 

település 

Társadalmi 

átfogó cél 

Népességmegtartás 

Népesség növelés 

Agrár szférában 

és 

állattenyésztésben 

dolgozók 

ösztönzése 

Munkahely 

teremtéssel 

népesség növelése 

Civil társadalom 

energiatudatos 

fogyasztóvá tétele 

Gazdasági 

átfogó cél 

Munkahely 

teremtés 

Állattartó telepek, 

mg-i 

termékfeldolgozó 

üzemek 

Új vállalkozások 

támogatása, 

meglévő 

vállalkozások 

fejlesztésének 

ösztönzése 

Energiafelhasználás 

optimalizálása 

Vállalkozások 

ösztönzése 

Növénytermesztés 

fejlesztése 

Vállalkozói 

munkahelyteremtés 

Infrastruk- 

turális 

átfogó cél 

Megközelítő út 

minőségének 

javítása 

Megújuló energia 

alkalmazása 

Utak építése, 

felújítása 

Napkollektor 

létesítésének 

támogatása 

Környezeti 

átfogó cél 

Megfelelő 

életminőségű 

élettér 

Környezetkímélő 

gazdálkodás 

Környezetbarát 

ipari beruházás 

Egyedi ingatlanok 

hő- és 

hangszigetelése, 

energetikai 

korszerűsítés 
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Közterületek 

fejlesztése, 

zöldterületek 

fenntartása 

Öntözéses 

gazdálkodás 

Megújuló energia 

hasznosítása 

Energiatakarékos 

közvilágítás 

 

 

 

Átfogó célok 

 

Élhető település 

 

A település legfontosabb célja a népességmegtartás és népességnövelés. A legnagyobb 

népességmegtartó erő a munkahely biztosítás, továbbá a megfelelő életminőségű élettér 

biztosítása. A munkahelyteremtés záloga a versenyképes vállalkozások letelepedése, a 

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

az elsősorban munkaerőfelvevő ágazatoknak megfelelő képzettségi szint elérése. 

A település életterének javítása a közterületek fejlesztése, a zöldterületek fenntartása, a 

megfelelő színvonalú, rugalmasan működő intézményrendszer kialakítása, továbbá a 

közösségi tér megteremtése. A településkép javítása egyrészt a közterület rendezést, másrészt 

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

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

szerveződő programok, társadalmi események is hozzájárulnak. Az élhető településképet 

nagymértékben befolyásolja az egységes, rehabilitált zöldfelületi rendszer. 

 

 

 

Agrár település 

 

A település adottsága a jó minőségű igen kiterjedt méretű termőföld, melynek művelése és az 

agrárium fejlesztése a jövő kitörési pontja. Ösztönözni és támogatni kell az agrár szférában 

dolgozókat. 

A település külterületi szántóföldjeinek birtokviszonyai rendezettek, a nagyobb agrár 

vállalkozások viszonylag megújult gépparkkal, korszerű termelési szerkezettel rendelkeznek 

és a megtermelt terményekkel résztvevői a hazai és nemzetközi agrárpiacnak. 

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

fenntartásával. 

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

megfelelő vetésszerkezet kialakítása nagyban elősegíti az agrárszféra fejlesztését. A 

megtermelt szántóföldi kultúrákhoz kapcsolódó állattenyésztés fejlesztése kiemelt cél. A 

meglévő állattartó telepek infrastrukturális és technológiai fejlesztésén túl a külterületi 

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

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

környezetbaráttá és energiatakarékossá tehetők. 

 

 

Ipari központ 

 

Alattyánon a belterületen jól elkülönült ipari zóna található. A Felső - Jászság elsősorban 

autóipari és egyéb gépipari nagyvállalkozásai beszállítói hátterét adhatják az alattyáni 

vállalkozások.  
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A Jászsági nagyvállalkozások közelségére alapozva meg kell teremteni a további ipari, 

logisztikai létesítmények megvalósítási feltételeit. 

A pályázati lehetőségek figyelembevételével új ipari üzem letelepedésének ösztönzése a 

munkahelyteremtés javítása miatt. 

Az agrár fejlesztésekhez kapcsolódva élelmiszeripari, feldolgozóipari lehetőség 

megteremtése.  

A település belterületének több részén vállalkozási célra alkalmas területek kijelölése. 

 

Energiatudatos település 

 

A fenntartható fejlődés keretin belül a község célkitűzése az energiafelhasználás 

optimalizálása, a megújuló energiahasználat elterjesztése. A település közvilágításának 

korszerűsítése, gazdaságosabb üzemmóddal, a színvonal megtartása vagy fejlesztése mellett. 

Az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése gazdaságos fűtési módra történő 

átalakítása. A megújuló energiahasználat keretein belül a napkollektorok elterjedésének 

támogatása. Az egyedi ingatlanok hőszigetelésének és energetikai korszerűsítésének 

népszerűsítése. 

 

 

Önfenntartó település 

 

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

megújuló energiák lehetőségeinek kihasználását, valamint a szükségletek megtermelését. Az 

önfenntartás jelenti a függetlenséget és a település jövőjét.  

A munkanélküliség, a munkahelyek hiánya abban az irányban mutat, hogy a településnek az 

alapvető szükségleteit önmagának kell előállítania. Ez jelenti egyrészt az energiát, melynek 

első lépései az intézmények energetikai fejlesztése (napkollektorok) kapcsán elkezdődtek. 

Támogatni szükséges az energiahatékonysági beruházásokat, melyek hosszútávon megtérülő 

befektetések.  

Az élelmiszer termelés kapcsán az önkormányzati tulajdonú területeken növénytermesztés, 

valamint állattenyésztési program bevezetése. A helyben tenyésztett állatok értékesítése és 

helyben történő feldolgozásának szorgalmazása.  

 

 

 

2.2. Részcélok és beavatkozások területei egységének meghatározása 

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

 

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

értékválasztást tükröz, illetve kijelöli azt a célállapotot, amelyet a település 2030-ra akar 

elérni. A település jövőkép egy olyan vízió, amely a helyzet meghatározásból származó 

megállapításon alapul. Az átfogó célok a nagyközség középtávú, vagyis 5-7 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 2022. év. A településfejlesztési koncepció feladata 

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

lesznek a település fejlesztésének. 
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Alattyán tervezett jövőképének elérése érdekében az alábbi részcélok jelölhető ki. A részcélok 

az átfogó célok elérését segítő stratégiai területek.  

 

 

a.)  Ipari fejlesztés 

 

Az ipari fejlesztés érdekében a Jászság közelségére építve, a már meglévő beszállítói üzem 

fejlesztése mellett további üzemek, gyárak létesítését kell szorgalmazni. A munkaerő felvevő 

vállalkozások letelepedésének ösztönzése. Üzleti környezetfejlesztés hangsúlyos szerepének 

kialakítása, továbbá a kínálatfejlesztés mellett lényeges az üzleti szolgáltatások bővítése is. Az 

üzleti környezetfejlesztés nem kizárólag infrastruktúrafejlesztéseket jelenti ugyanis, hanem 

olyan üzleti szolgáltatásoknak a kiépítését is, amelyek a település befektetői, vállalkozói 

igényeit szolgálják ki. 

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

összefogással pályázatíró- pályázatfigyelő iroda létrehozása szükséges, mely szolgáltatásaival 

a térség vállalkozásait segíti. 

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

amely környezetbarát technológiákat használ, környezettudatosan szerveződik. A kibocsátás, 

az egészség és környezetkárosító hatások mérséklése a fenntartható gazdaságfejlesztés alapja. 

A település gazdaságfejlesztésénél figyelembe kell venni a klímaváltozás veszélyeit. 

 
 

b.) Állattenyésztési ágazat fejlesztése 

 

Alattyánon az állattenyésztés – elsősorban a szarvasmarha tenyésztés -  nagy 

hagyományokkal rendelkezik, mely térségi viszonylatban is kiemelkedő és jelentős. Ezen 

adottságokra építve továbbra is szorgalmazni kell az állattartó telepek fenntartását,  

működését, korszerűsítését és új telepek megvalósítását. Alattyán számára továbbra is 

kulcskérdés az állattenyésztési ágazat erős szerepének fenntartása, amely a település egyik 

legfontosabb gazdasági bázisa. Az állattenyésztés a megtermelt termények helyben történő 

felhasználásával szorosan kapcsolódik a mezőgazdasághoz. Lehetőséget kell teremteni az 

állattenyésztésben a megújuló energiaforrások létesítésére, alkalmazására. Törekedni kell a 

legelőterületek megtartására, megőrzésére, azok állattenyésztéssel összefüggő hasznosítását 

szorgalmazni kell. Az állattartó telepekhez kapcsolódóan a helyben történő feldolgozás 

megteremtését előtérbe kell helyezni korszerű üzemek létesítésével.  

 

c.)  Agrár centrum 

 

Alattyán adottságai, természeti viszonyai, hagyományai alapján kiemelkedő jelentőségű 

mezőgazdasági tevékenység is zajlik. Alattyán számára fontos  a mezőgazdasági termelés 

megőrzése, fejlesztése. A település gazdaságfejlesztése nyitott a mezőgazdaságra és az 

állattenyésztésre és az azokhoz kapcsolódó iparágakra (feldolgozóipar, élelmiszeripar). A 

mezőgazdaság versenyképessége érdekében a jó minőségű mezőgazdasági területeket 

továbbra is meg kell őrizni a termesztés számára. A mezőgazdasági területek jó minőségének 

megőrzése érdekében az öntözéses területeket fent kell tartani, továbbá a belvízelvezető 

rendszert karban kell tartani és fejleszteni szükséges. A területek megközelíthetősége 

érdekében a külterületi földutak burkolása szükséges. A mezőgazdasági vetésszerkezet 
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kialakításánál a hagyományos kultúrák mellett reagálva a piac igényeire a korszerű, a 

termőföld lehetőségeinek megfelelő kultúrákat is termeszteni kell.  

Az agrárfejlesztés érdekében a jóminőségű termőterületek megőrzése a cél, továbbá a 

versenyképesség érdekében a vetésszerkezet összehangolása és tudatos marketing 

tevékenységgel a megtermelt áruk értékesítése kiemelt feladat. A  mezőgazdaságot kiegészítő 

ágazatok, élelmiszer feldolgozóipar infrastrukturális fejlesztése és a befektetés ösztönzés 

feltételeinek megteremtése elsődleges prioritású.  

 

 

d.)  Önfenntartó település 

 

A település legnagyobb feladata a munkanélküliség csökkentése és a helyben lakók szociális 

juttatásának megoldása. A szociális védőháló egyik formája, a település teljes vagy részleges 

önfenntartása, amely egyrészt az energiahordozók kiváltását, másrészt az élelmiszer helyben 

történő megtermelését és feldolgozását jelenti. Az önfenntartás egyszerre jelenti a 

szükségletek megtermelését és az energiatakarékosságot. Az intézmények energetikai 

korszerűsítése (nyílászáró csere, teljes hőszigetelés, napelem alkalmazása) és a lakossági 

energiahatékony rekonstrukciók jelenthetik az energia megtakarítás lehetőségét. Az élelmiszer 

előállítása az önkormányzati területek közmunka programban történő művelésével, és a 

közmunka programban történő állattenyésztés is hozzájárulhat az önfenntartó település 

létrehozásához. 

 

 
e.) Településhálózati funkciók és intézmények fejlesztése 

 

Az egészségügyi közszolgáltatásokat tovább kell fejleszteni. Az egészségügyi intézmények 

infrastrukturális hátterét erősíteni szükséges.  

Az idősellátáson belül meg kell oldani a bentlakásos idősotthon megvalósításának feltételeit, a 

nappali idősellátást ki kell terjeszteni. 

A település közbiztonságának növelése érdekében térfigyelő kamerarendszer kiépítése és 

működtetése kiemelt feladat. 

A közigazgatás terén az intézmények felújítása, infrastruktúra korszerűsítése és az energetikai 

megújítás elengedhetetlen. A polgármesteri hivatal tetőtérbeépítésével új irodák, közösségi tér 

nyerhető Egyre nagyobb körben elérhetővé kell tenni az e-ügyintézést, melyet ismertetőkkel, 

felhasználóbarát felületekkel népszerűsíteni kell.  

A településen központi integrált, szolgáltató tér megvalósítása, melynek szolgáltatásai az itt 

élők számára elérhetők.  

A település jövőjének záloga az oktatás színvonalának növelése, a különböző képzési formák 

megteremtése. Elérendő cél az iskola épületének korszerűsítése, felújítása, eszközbeszerzés és 

az iskola sportudvarának fejlesztése. 

Az óvodai ellátás területén szükséges az óvoda épületek korszerűsítése, az eszközfejlesztés és 

a játszóudvar folyamatos korszerűsítése, az óvoda területének bővítése, új speciális 

foglalkoztatószobák kialakítása. 

A  bölcsődei elhelyezés feltételeit települési szinten meg kell oldani. 
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f.) Energiatudatos település, megújuló energiák hasznosítása 

 
Alattyánon az energia- és klímatudatos település kialakítását szolgáló szemléletformálás a 

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

szemléletformálás célja egy környezettudatos település megteremtése. Ennek a fejlesztési 

célnak több rétege, eleme van.  

A közlekedés terén a már hagyományokkal rendelkező környezetbarát közlekedést erősíteni 

szükséges. A közlekedéstudatosságot az iskolai oktatás keretei közé be kell építeni. Az 

oktatás keretein belül a kerékpáros közlekedés elsajátítását szorgalmazni kell. A 

környezetbarát mobilitás feltételeinek javítása, vagyis a közlekedési rendszerek 

környezetbaráttá válásának támogatása, a kerékpáros infrastruktúrák fejlesztése. A kerékpáros 

közlekedés ösztönzése és a közösségi távolsági közlekedés használatának ösztönzése. Kiemelt 

területek tehát környezetbarát közlekedési rendszerek és környezetbarát közlekedési módok 

fejlesztése, ezáltal a fenntartható települési közlekedés megteremtése. Ennek biztosítása 

érdekében kül- és belterületi kerékpárút megvalósítása szükséges. 

A parkolás biztonságos, kulturált megoldása érdekében új közterületi parkolók építése 

szükséges, elsősorban az intézmények közelében. 

A településen szükséges erősíteni az energiatudatosságot. A települési energiahatékonyság 

növelése, a klímavédelmi és energiahatékonysági szempontokat előtérbe helyező 

közszolgáltatás fejlesztése jelenti. Továbbá a lakóépületek, nonprofit szektor által használt 

épületek energiahatékonysági korszerűsítése képezi a másik kiemelt területet. Ösztönözni kell 

a családi házak felújítása során az energetikai korszerűsítést. A megújuló energiák 

felhasználásának előmozdítása a lakosság körében kiemelt feladat.  

A megújuló energia hasznosítást elő kell segíteni napelempark céljára alkalmas területek 

kijelölésével. 

Az infrastrukturális fejlesztés tekintetében kiemelt cél a megvalósult ivóvíz minőség javításán 

túl az elöregedett vezetékek cseréje, továbbá a szennyvízcsatorna hálózatra történő teljes 

rácsatlakozás. 

Az ökotudatosság keretein belül szorgalmazni a már meglévő szelektív hulladékgyűjtő 

szigetek mellett újabb szelektív hulladékgyűjtési lehetőség kijelölése, a lakosság ösztönzése a 

szelektív gyűjtésben való részvételre. Tovább kell bővíteni a közszolgáltatások körét zöld 

hulladék és építési hulladék szervezett gyűjtésének megvalósításával. Az állati 

hulladékgyűjtést térségi szinten biztosítani kell, továbbá meg kell szervezni a lakossági 

veszélyes hulladék gyűjtését és kezelését. 

 Az ökotudatos szemlélet, vagyis a település természeti értékeinek védelme és megőrzése, a 

kiskertek természetközeli állapotának megőrzése szintén egy fenntartható és tudatos 

településfejlesztés megerősödését segíti. A védett illetve közösségi jelentőségű természeti 

értékek és területek természet-védelmi helyzetének és állapotának javítása, a 

természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása, illetve az ehhez kapcsolódó 

szemléletformálás tekinthető a legfontosabb feladatnak.  
 
 
g.) Humánerőforrás fejlesztés 

 

A település fejlesztési stratégiájának fontos eleme a gazdasági igényeket kiszolgáló 

humánerőforrás fejlesztés támogatása.  Magas színvonalú képzési struktúra fenntartása és a 

helyi piaci igényekkel történő összehangolása folyamatos kihívást jelent a település számára. 

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

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

igényeire alapozó képzési formák bevezetése. A szakképzés tartalmi, módszertani és 
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szerkezeti kiépítése a versenyképes tudás megszerzése érdekében. A helyi gazdálkodók 

számára speciális szakmai tanfolyamok szervezése a korszerű állattenyésztési és 

agrárismeretek elsajátítása érdekében. A Jászsági ipari vállalkozásokkal együtt térségi szinten 

meg kell valósítani a speciális szakképzést. A hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli 

emberek, átképzésének támogatása a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés érdekében. A 

jelen kor igényeihez alkalmazkodva a nyelvi és számítástechnikai képzések, átképzések 

szorgalmazása és támogatása, népszerűsítése. 

 
 
h.) Idegenforgalmi fejlesztés 

 
 
Kiaknázatlan fejlesztési terület Alattyán számára az idegenforgalom. A település 

idegenforgalmi vonzereje jelenleg alacsony, hiányoznak azok a turisztikai szolgáltatások, 

amelyek jelentős turisztikai keresletet generálnának. A település természeti adottságai, a 

horgásztó, a Zagyva folyó alapul szolgálhat a település vonzerőfejlesztéséhez. A Zagyva – 

menti turisztikai fejlesztés keretében megvalósuló Zagyva Ökopark a természetközeli 

turizmust célozza meg. Az ökopark – tanösvény területén belül tervezett játszótár, kondipark, 

szociális blokk, fedett pihenő, sütögetőhely, lókikötő, madármegfigyelő torony, olyan új 

élményelemeket jelent, melyek hiányt pótolnak. Az ökopark kiegészíti a csapadék és belvíz 

befogadó tó, amely egyúttal turisztikai célokat is szolgál.  Alattyán egyelőre nélkülözi azokat 

a komplex turisztikai termékeket, amelyek fellendítenék a település idegenforgalmát.  A 

térség attrakcióit összekapcsolva komplex szolgáltatásként célszerű fejleszteni a turizmust.   

Ennek keretében megtörténik a jelenlegi vonzerők attraktivitásának fejlesztése és új vonzerők 

létrehozása. A desztináció vonzerejének és versenyképességének növelése nagymértékben 

múlik a térségben működő attrakciókon. A térség turizmusának viszonylag alacsony 

versenyképességét egyrészt az okozza, hogy a vonzerők nem komplex turisztikai kínálatot 

jelentenek, és nem alkalmas arra, hogy önmagában megfelelő létszámú keresletet generáljon 

és hosszú tartózkodási időt biztosítson. Ebből eredően kiemelt fontosságú a turisztikai kínálat 

hálózatosodásának megteremtése, a szomszédos települések turisztikai kínálatának komplex 

turisztikai csomagként történő értékesítése. A desztináció általános problémái között  szerepel 

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

kihívásokat támasztanak a vonzerők számára, amelyhez csak nehezen tudnak alkalmazkodni 

az attrakciók. A valódi kihívást az élménygazdaságba történő átmenet jelenti a térségnek, 

vagyis a kínálati oldal jellegének megváltoztatása, élményközpontúvá tétele.  

Az idegenforgalmi fejlesztések között szerepelhet a belterületi horgásztó fejlesztése, 

szabadidős terület kialakítása szálláshellyel, főzőhellyel, valamint a tó közelében egy 

szabadtéri kondipark megvalósítása. 

A másik kiemelt terület a turistafogadó kapacitások fejlesztése, a meglévő szálláshelyek 

népszerűsítése. Ennek keretén belül az ifjúsági szálláshely fejlesztése főzőkonyhával és 

rendezvényteremmel, amely egyúttal egyéb rendezvények részére is lehetőséget biztosít. A 

szálláshely pincéjében megvalósítható borozó is lehetőséget ad társas összejövetelek 

megtartására. A település számára tehát kiemelt cél az idegenforgalom fejlesztése, azon belül 

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

fejlesztése egyszerre történik a vonzerők és a fogadó kapacitások szintjén.  

A turizmus színesebbé tételét szolgálhatja egy tájház megvalósítása, amely a tipikus alattyáni 

házat és udvarár mutatja be és egyúttal egy minskanzen és játékmúzeum is kialakítható a 

területen. 

Az imázs formálás egyik leghatékonyabb módja a turizmus fejlesztése. A turisztikai vonzerők 

és szolgáltatások minősége, jellege nagymértékben befolyásolja a rólunk kialakult képet az 
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ide érkező emberek szemében. Ebből eredően a turizmus a település marketing stratégia 

kulcsterülete. Szükséges létrehozni egy olyan szervezetet, amely a térség turisztikai 

versenyképességének javításán dolgozik és tudatos, összehangolt marketing tevékenységet 

folytat. A turisztikai fejlesztésen belül a kulturális kínálat fejlesztése fontos szerepet tölt be a 

települési identitás megerősödésében. A társadalmi versenyképesség javítása elsősorban 

közösségfejlesztési beavatkozásokkal történik, amely alapvetően a helyi identitás erősítését 

célozza.  

Cél a települési és térségi turisztikai kínálat tudatos marketing tevékenységgel történő 

értékesítése.  

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

összefogása a meglévő kínálat komplex csomaggá tétele elsődleges feladat. 

Az új turisztikai termékek között szerepelhet az alkotóház és műterem létrehozása, amely 

helyet adhat kortárs művészek bemutatkozásának, valamint az ifjúsági szálláshellyel 

összekapcsolva alkotótáborok is létrejöhetnek. 

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

társadalmi versenyképesség javítása elsősorban közösségfejlesztési beavatkozásokkal 

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

civil és nonprofit társaságok megalakulásának, működésének segítése hozzájárulhat a 

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

tudatosabb, értékőrző közösségi modell alapja.  

 
 
i.) Települési élettér fejlesztés 

 

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

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

szeressenek itt élni. Ebből eredően ez a terület is lényeges szerepet tölt be a településimázs 

formálásában, hozzájárul a község attraktivitásának, vonzerejének növeléséhez. A települési 

életterek fejlesztésében fontos szerepe van a lakosságot kiszolgáló rekreációs tereknek és a 

reprezentatív településképnek, közterületeknek. A településközpont, mint a legfontosabb 

települési élettér korszerűsítése, funkcióellátottságának további bővítése egész Alattyán 

számára meghatározó. A település központi területének fejlesztése az élettér fejlesztéshez 

tartozik. A községháza és a templom közötti terület zöldfelületi rendezése, közterületi 

rehabilitációja, továbbá a központi részen a települési szintű közintézmények felújítása 

szükséges. Meg kell valósítani a polgármesteri hivatal tetőtér beépítését. A településkép 

szerves része a közterületek, melyek közpark jellegét erősíteni szükséges, kertészeti 

eszközökkel egységes zöldfelületi rendszert kell létrehozni. A belterületen a kiskertek melletti 

belvízgyűjtő terület kialakítása  és jóléti tóként történő hasznosítása szükséges, amely mellett 

a zagyva ökopark területe valósul meg. A településen elengedhetetlen az EU-s normáknak 

megfelelő új, korszerű játszótér létrehozása, mely a település súlypontjaiban biztosítja a 

fiatalabb nemzedék igényeit. A meglévő zöldfelületek rehabilitációja és ligetesítése a 

település átszellőzöttsége szempontjából is lényeges.  
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2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

 

Alattyán területén a településrészek lehatárolásánál figyelembe lett véve a településszerkezet, 

az elhelyezett létesítmények, a településrészek jellege. Fentiek alapján a belterületen a 

következő településrészek találhatók: 

 

 

 

 

 1. Településközpont 

 

 2. Északi településrész 

 

 3. Keleti településrész 

 

 4. Kiskertek 

 

 5. Horgásztó és környéke 

 

 

 

 

 

 

Településrészek lehatárolása 
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Fejlesztési célok az egyes településrészekre: 

 

1. Településközpont 

 

A terület a Széchenyi István út - Kossuth Lajos utca út - Jász út - Temető út - kiskertek - 

belterületi határ által határolt terület.  

 

 

A település legnagyobb kiterjedésű, történelmileg kialakult területe, ahol a települési szintű 

intézmények, szolgáltatások, lakó ingatlanok  találhatók. A településközpont területén 

elérendő cél a közterületek zöldfelületi rehabilitációja, parkolók létesítése. A meglévő 

intézmények energetikai felújítása, teljes korszerűsítése. Az óvoda területének bővítése, 

játszóudvar kialakítása, óvodai foglalkoztatótermek létesítése. A meglévő hasznosítás és 

beépítés nélküli területek hasznosítása. A lakóterületeken szorgalmazni kell a lakások 

energetikai korszerűsítését. A Gecse Árpád emlékház melletti műterem befejezése, 

kiállítóterem megvalósítása. Az ifjúsági szálláshelyen főzőkonyha, rendezvényterem és 

többfunkciós borospince létrehozása. Tájház és miniskanzen megvalósítása, játékmúzeum 

létesítése a turisztikai kínálatot színesíti. A központi tértől távolabb megújuló 

energiahasznosítási terület megvalósítása. A tömbbelsőkben a nagyméretű lakótelkek 

megoszthatósága érdekében feltárási lehetőség biztosítása. A területen kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület kialakítása, mely lehetőséget ad telephelyek létrehozásának. 

 

2. Északi településrész 

 

Széchenyi István út - belterületi határ - Jász út - Kossuth Lajos út által határolt terület. 

 

A terület jellemzően lakóterület , beékelődött gazdasági területtel. A területen a gazdasági 

területek fejlesztése, korszerűsítése. A lakólkörnyezetet nem zavaró vállalkozási területek 

létrehozása gazdaságfejlesztési céllal. A még be nem épült lakóterületek beépítése, 

hasznosítása. A lakóterületeken szorgalmazni kell a lakások energetikai korszerűsítését. 

 

 

3. Keleti településrész 

 

Jász utca - Belterületi határ - kiskertek - temető út által határol terület 

 

A település gazdasági és lakóterülete, valamint nagykiterjedésű zöldterületi intézményei. A 

területen a meglévő gazdasági terület fejlesztési lehetőségének biztosítása. A temető melletti 

mélyfekvésű terület környezetrendezése.  A lakóterületeken szorgalmazni kell a lakások 

energetikai korszerűsítését. 

 

4. Kiskertek 

 

A belterület déli része és a Zagyva töltése közötti terület 

 

Ezen a területrészen találhatók az egykori kiskertek, melyek mára természetközeli állapotot 

mutatnak. A terület egy része részlegesen vízzel borított, ahol nedves élőhelyre jellemző 
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növény és állatvilág található. A terület egy részén a Zagyva ökopark létrehozása, a tanösvény 

magvalósítása és hozzá kapcsolódva a belterületi csapadékvíz befogadó tározó turisztikai 

hasznosítása. A terület védett részétől térben távolabb környezetét nem zavaró gazdasági 

terület kijelölése. 

 

5. Horgásztó és környéke 

 

Nyugati belterületi határ melletti terület 

 

A terület a belterületi határ mellett meglévő horgásztó és közvetlen környezetének nem 

beépített területe. A horgásztó fejlesztése, környezetrendezése. A horgásztó mellett 

szabadidőpark létrehozása a horgászturizmusra építve, továbbá szabadtéri kondipark 

megvalósítása. 

 

 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATHOZ 

 

 

SWOT analízis 

 

Erősségek 
 

Gyengeségek 

 

- Jászberény, Szolnok közelsége 

- Természeti, tájképi értékek 

-       Jó közlekedésföldrajzi helyzet 

- Kedvező természeti adottságok  

- Működő, fejlődő ipari terület 

- Működő állattartó telep 

- Jelentős kiterjedésű legelőterületek 

- Állattenyésztési hagyományok 

- Mezőgazdasághoz kapcsolódó működő vállalkozások 

- Kihasználatlan munkaerő piaci tartalék 

- Meglévő intézményhálózat 

- Mezőgazdasági termelés, szolgáltatás 

- Csekély levegőszennyezés 

- Érintetlen állatvilág 

- Meglévő kiskertek természetközeli területe 

- Gecse Árpád emlékház 

- Fejlődő és korszerűsödő infrastruktúra 

- Erős identitástudat 

- Meglévő horgásztó 

- Alapellátás helyben biztosított 

- Közmunkaprogram hatékony kihasználása 

- Működő oktatási intézmények 

 

- gyenge tőkevonzó képesség 

- a településen a vállalkozási aktivitás gyenge 

- kis számú termelőüzem 

- nincs termékfeldolgozás 

- foglalkoztatottak kis száma 

- munkahelyek hiánya 

- hiányos kereskedelmi ellátás 

- gyenge vállalkozói aktivitás 

- szolgáltató szektor részleges hiánya 

- magas munkanélküliség 

- alacsonyan képzett munkaerő 

- demográfiai összetétel 

- korlátozott szórakozási lehetőségek 

- helyi vállalkozók tőkehiánya 

- szociális és gazdasági problémák 

- a településen magas a szociálisan rászorulók aránya 

- szabadidő kulturált eltöltési lehetőségének hiánya 

- alap színvonalú kereskedelmi, szolgáltató egységek 

 

 

 

 

Lehetőségek 

 

 

Veszélyek 

 

- Ipari vállalkozás letelepedése, működése 

- Állattartás további fejlesztése, korszerűsítése 

- Új állattartó telepek megvalósítása 

- Táji, természeti környezetre alapozott idegenforgalmi 

fejlesztés 

- Állatvilág természetes környezetének megőrzése, 

bemutatása 

- Turisztikai attrakciók 

- Rekreációs, idegenforgalmi terület kialakítása 

- Horgásztó fejlesztése 

- Településközpont közterületeinek zöldfelületi 

rehabilitációja 

 

- Kiszámíthatatlan politikai, gazdasági, környezeti 

hatások 

- Tőkeerős befektetők hiánya 

- Tovább nő a szociálisan rászorulók száma 

- Mezőgazdaságban a szélsőséges időjárási viszonyok 

- Önkormányzat és intézményei anyagi feltételeinek 

romlása 

- Munkahelyteremtés elmaradása 

- Intézmény felújítás elmaradása 

- támogatási források beszűkülése 

- elvándorlás a településről 

- születések számának visszaesése 
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- Csapadékvíz elvezetéshez csatlakozó tározó 

idegenforgalmi hasznosítása 

- Környező nagyobb ipari üzemek beszállító 

vállalkozásainak letelepedése 

- településközpont fejlesztése 

- intézmények fejlesztése, integrálása 

- Zagyva Ökopark megvalósítása 

- hagyományos kisipar „ujjáélesztése” 

- Tájház és skanzen megvalósítás 

- gazdasági terület fejlesztése 

- vállalkozások számára terület kialakítása 

- bioenergia hasznosítás 

- gazdasági fejlesztés  

- Megújuló energia hasznosítás 

- Növekvő pályázati lehetőségek 

- Pályázati források turizmusfejlesztéshez (regionális, 

ágazati) 

- A hagyományteremtő turisztikai és gasztronómiai 

rendezvények  

- Művészeti alkotótábor létrehozása 

- Műterem és bemutatóterem létrehozása 

- Idősek bentlakásos otthonának megvalósítása 

- Községháza tetőtérbeépítésének befejezése 

- Belterületi közterületek zöldfelületi rehabilitációja 

- együttműködés a közös célok megvalósításában 

- turisztikai centrum erősítése a térségben  

- kerékpáros és lovasturizmus megteremtése 

- közlekedési infrastruktúra fejlesztés 

 

- nagyobb települések vásárló és munkaerő elszívása 

- Az esélyegyenlőség feltételei romlanak, és növekszik 

a társadalmilag leszakadó rétegek aránya  

- Turisztikai fejlesztések elmaradása 

- Elöregedő lakosság 

- Közlekedési infrastruktúra fejlesztés elhúzódik 

- Közbiztonság romlása 

- Lakosság egészségügyi állapotának romlása 

 

 

 

 

 

 

 

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

település fejlődésének alapja a gazdaság fejlesztése, beruházások megvalósítása. A 

megvalósuló beruházások munkahelyteremtéssel járnak, melyek a helyi munkaerő 

foglalkoztatás szintjét emelik és munkanélküliek arányát csökkentik. A helyi gazdaság 

élénkítése hozzájárulhat a kapcsolódó szolgáltatások megteremtéséhez, működtetéséhez. A 

település legjelentősebb kitörési pontja lehet a Felső – Jászság nagy ipari üzemeihez 

kapcsolódó beszállítói háttér kisebb vállalkozások letelepedésével. Alattyán számára fontos a 

turizmushoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, mely egyúttal a település 

környezetrendezését is jelenti. Mindezen tényezők közvetve visszahatnak az elvándorlás 

mérsékléséhez, a kulturált települési élettér magvalósításához. 

 

 

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 

2010. 

évi 

érték 

2014. évi 

érték 

Tervezett 

érték 2019 

Változás 

Vállalkozások 

száma 

A településen 

regisztrált 

vállalkozások száma 

182 

db 

 179 db 185 db + 6db 

Vállalkozások 

száma 

A településen működő 

vállalkozások száma 

77 db  n.a. 90 db kb. + 10 

db 

Kereskedelem Kereskedelmi egységek 

száma 

13 db 14 db 17 db + 3db 

Munkanélküliség Településen élő 

regisztrált álláskeresők 

száma 

118 fő  113 fő 90 fő -23 fő 

Vendéglátás Vendéglátóegységek 

száma 

9 db  10 db 12 db + 2db 

Idegenforgalom Kereskedelmi 

szálláshelyek száma 

0 db 0 db 1 db + 1 db 

Idegenforgalom Kereskedelmi 

szálláshelyeken 

eltöltött 

vendégéjszakák száma 

0 éj 0 éj 40 éj + 40 éj 

Lakónépesség 

száma 

Települési 

lakónépesség száma 

2162 

fő 

1989 fő 2000 fő + 11 fő 

Halálozások 

száma 

Halálozások száma 31 fő 33 fő 30 ő -3 fő 

Születések száma Születések száma 19 fő 19 fő 22 fő + 3 fő 

Bevándorlás Településre beköltözők 

száma 

153 fő  111fő 120 fő + 9 fő 

Elvándorlás Településről elköltözők 

száma 

110 fő 143 fő 130 fő - 13 fő 

Vándorlási 

különbözet 

Beköltözők és 

elköltözők száma 

153fő 

/110fő 

111fő/143fő 120fő/130fő  

Társadalmi 

önszerveződés 

Civil szervezetek 

száma 

8 db 10 db 12 db + 2db 

Korszerűsítés Felújított, 

korszerűsített lakások 

aránya 

2% 3 % 7 % +4% 

Felújított, 

korszerűsített 

intézmények 

Felújított, 

korszerűsített 

intézmények száma 

0 db 1 db 4 db + 3db 

Megújuló 

energiahasználat 

Megújuló 

energiahasználat 

aránya a teljes energia 

felhasználáshoz képest 

3% 5% 10 % +5% 

Energia 

megtakarítás 

Energia felhasználás 

csökkenése 

3% 5 % 10 % +5% 

Kerékpárutak  Bel- és külterületi 

kerékpárutak hossza 

0 km 0 km 5 km + 5km 
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Csatornahálózat Csatornahálózat hossza 20 km  20 km 20 km 0 km 

Csatorna rákötés Közüzemi 

csatornahálózatra 

rákötött lakások száma 

440 

db 

 675 db 750 db +75db 

Kulturális 

rendezvények 

Kulturális 

rendezvények , egyéb 

települési 

rendezvények 

3 db 4 db 6 db +2db 

 

 

 

 

 

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki 

infrastruktúra fő  elemeinek térbeli rendjének és a terület-felhasználásra irányuló 

településszerkezeti  változtatásokra 

 

 
Infrastrukturális változások 

 
Közlekedési infrastrukturális változások az alábbiak szerint érintik Alattyán községet. A 32. 

sz. főút település belterületi szakaszának elkerülésével a belterületi átmenő teherforgalom 

lecsökken, a környezetre pozitív hatással bír.  

A térségi turisztikai szerepkör szempontjából meghatározó a Zagyva töltésén tervezett 

országos turisztikai kerékpárút, melyre tematikus útvonalak, turisztikai élményelemek 

fűzhetők. 

A település teljes belterületén a meglévő utak felújítása, járdaépítés, közterületi parkolók 

kialakítása és buszöböl létesítése tervezett. 

 

 
 
 
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. 

 

 

 

Alattyán külterületén a következő területfelhasználási változások tervezettek: 

 

 Tervezett 32. sz. főút település belterületét elkerülő szakasza 

 Tervezett országos turisztikai kerékpárút 
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Alattyán belterületén a következő területfelhasználási változások tervezettek: 

 

 Gazdasági területkijelölése több területen 

 Óvoda fejlesztés területének kijelölése 

 Megújuló energiahasznosítási terület kijelölése 

 Zagyva Ökopark kijelölése 

 Közösségi tér 

 Játszótér 

 Parkolóterületek kijelölése 

 Csapadékvíz befogadó és tározó kijelölése 

 Belterületi rekreációs terület a horgásztó mellett 

 

 

 

Alattyán község fejlesztésének célja a lakosság számának növekedése, a korszerkezet 

átalakítása. Ennek érdekében minden munkahelyteremtési szándékot, fejlesztési lehetőséget 

támogatnak. A település kitörési pontja lehet a Felső – Jászság nagy ipari vállalkozásaihoz 

csatlakozva kisebb ipari üzemek letelepedésének ösztönzése. A külterületi mezőgazdasághoz 

kapcsolódó állattartó telepek fejlesztésének támogatása, a település ipari - agrár jellegének 

megőrzése, a mezőgazdaságra és állattenyésztésre épülő feldolgozóüzemek létesítése. A 

település belterületének rendezése, jellegének erősítése, az infrastrukturális elemek 

fejlesztése, aktív zöldfelület kialakításával, a meglévő közterületek zöldfelületének 

rehabilitációjával élhető, minőségi lakókörnyezet kialakítása. Az intézmények 

energiahatékony felújítása az üzemeltetési költségek optimalizálása. Az intézmények 

felújításával az igazgatási és a szociális ellátási feladatok kulturált körülmények között történő 

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

foglalkoztatottsági szint emelése megtörténhet. A természeti környezetre, a meglévő 

adottságokra alapozott turizmus fejlesztése, mely összekapcsolható a térségi 

idegenforgalommal.  

A munkanélküliség csökkentése, a szociális ellátásra szorulók arányának visszaszorítása, a 

szociális védőháló megerősítése. A népességszám megtartása és növelése, az oktatási szint 

emelésével az iskolázottság növelése.  

 

 

A nagyobb fejlesztések térképi ábrázolása 
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3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére 

és az  örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésre 

 

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

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

meghatározza ezek védelem alatt álló környezetét is. 

A védelem alatt álló művi értékek környezetében történő fejlesztések meghatározásánál, 

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

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

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

fejlesztést. 

 
 
Művi értékek 

 
Országos védelem alatt a Lechner Lajos Tudásközpont adatközlése alapján Alattyánon 

építmények (műemlékek) nem  állnak. 

 

 

A településen helyi művi védelem alatt álló építmények, építményrészletek, műalkotás nincs. 

A településrendezési terv helyi értékvédelmi vizsgálata javasolja azokat az épületeket, 

építményeket helyi védelemre, mely a település történetével, az identitással összefügg, az 

utókor számára megőrizendő és értéket képvisel. 
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Régészeti örökség 

 

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

 

 

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Alattyánon az alábbi lelőhelyek 

találhatók: 

 

 

Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 

25481 1 Vörös Csillag TSZ 

Központ 

721/7, 721/6, 721/4, 722, 

723, 072/2, 072/5, 072/6, 

072/1 

28224 2 Fekete - halom 044/40, 044/39, 044/38, 

044/37, 044/36 

28225 3 Bíró - dűlő 065, 063/1, 044/29, 

044/30, 044/31, 048/2, 

051/1 

78347 4 Álomszög, Páskom 0157/6, 0162, 0168/7, 

0168/6, 0168/12 

81381 5 Nagyállás - dűlő I. 02, 0169, 0171/6 

81383 6 Nagyállás - dűlő II. 0171/4, 0171/3, 0171/2, 

0171/5, 0171/1, 0169, 

0171/6 

81385 7 Kondás - alja I. 0103/21, 0102, 089/6, 

0100, 0101/5, 0103/9, 

0103/25, 0103/26, 

0103/27, 0103/30, 

0103/29, 0103/2, 

0103/23, 0103/3, 096/1, 

0101/2, 096/2 

81387 8 Kondás - alja II. 0102, 0101/5, 0103/32, 

0103/33, 0101/2 

81389 9 Kondás - alja III. 0103/21 

25484 10 Tótkér 0141/35, 0141/36, 

0141/37, 0141/38, 

0141/39, 0141/40, 

0141/29, 0124/1, 0124/2, 

0124/3, 0131/9 

36058 11 Berek 0122/20, 0122/21, 

0122/22, 0122/24, 

0122/25, 0112, 080/44, 

080/45, 080/47, 0115/1, 

0114 

32976 12 Homokgödör -  

halom 

02, 0146, 0142/8, 0142/6, 

0147/3, 0147/2 

81379 13 Gulya - járás 0157/10 

 

 

 

4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 
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A célok megvalósítását azok az önkormányzati tevékenységek jelentik, melyek segítik a fő 

célkitűzések megvalósítását és támogatják a fejlesztési célokat. 

Ezen eszközök a következők lehetnek: 

 

 Településszerkezeti tervben jelölt fejlesztések megvalósulása 

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

 Új fejlesztés esetén településfejlesztési megállapodás a befektetővel 

 Befektetők bevonása, esetleges együttműködés 

 Pályázatok 

 Helyi adókedvezményekkel a munkahelyteremtő vállalkozások letelepedésének 

elősegítése 

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

 Önkormányzati tulajdonú telekértékesítések támogatási rendszere (letelepedés 

ösztönzése érdekében lakásépítéshez kötötten) 

 Önfenntartás érdekében önkormányzati beruházások és a közmunka- és 

startmunka program folytatása 

 Marketing tevékenység 

 

A településfejlesztési koncepció megvalósítását szolgáló szervezeti elvárások: 

 

A településfejlesztési koncepció megvalósítása olyan szervezeti együttműködést igényel, 

amely biztosítja a koncepció folyamatos monitoringját és a visszacsatolási lehetőséget. 

A koncepció megvalósulása érdekében folyamatosan nyomon kell követni a fejlesztések 

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

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

feltételrendszer változásainak koncepcióra gyakorolt hatását elemezni szükséges. Ezen 

feltételek változásának visszacsatolását meg kell valósítani a koncepcióba. 

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

koncepció megfelelő fejezeteibe. 

A társadalmasítás feltételrendszerének kidolgozása, a partnerségi határozatban 

megfogalmazott partnerek bevonása a koncepció értékelésébe. 

 

 

 

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. 

 

 

Szolnok, 2017. április hó 


