Műszaki infrastrukturális változások
1.

Közúti közlekedés

Jászárokszállás Jász‐Nagykun‐Szolnok megye északi
határánál helyezkedik el. Az észak‐alföldi régió megye‐
határának találkozásai mentén (Heves‐Szolnok) a tele‐
pülés közvetlen északi térségi kapcsolata az M3‐as
gyorsforgalmi úttal és az I. rendű 3‐as főúttal van. Az
eljutási idők mindössze 20 perces lefedettséggel jelle‐
mezhetők. A megyeszékhelytől és a megye I. rendű 4‐
es országos főútvonalától való távolsága 75 km, ami
elég jelentős.

A város kül‐, és belterületét három állami közút érinti:
– 3203.sz. forgalmi út (Gyöngyös‐Jászárokszállás‐Jászberény), összekötő út, települési főút,
– 3205.sz. forgalmi út (Jászárokszállás‐Tarnaörs‐Tarnaméra), összekötő út, települési főút,
– 3231.sz. forgalmi út (Jászárokszállás‐Jászágó‐Pusztamonostor), összekötő út, települési főút.
A közlekedési kapcsolatok mindenkori fejlettségi színvonala meghatározó a település életében, fejlődésében, és
egyben fontos elősegítője a település infrastrukturális ellátottsági viszonyainak. A forgalom gyors és állandó
növekedése következtében egyre jelentősebbek az utak minőségi állapota. Jászárokszálláson mind a külterületi,
mind a belterületi utak változó minőségűek. A lakosság Vámosgyörk‐Adács érintésével juthat el az M3‐as autó‐
pályára. Fejlesztési lehetőség az autópálya gyorsabb elérésére a várost elkerülő út északi folytatásában kiépí‐
tendő Jászárokszállás‐Adács összekötő út (jelenleg földút) megépítése, ahol 10 perc alatt megközelíthető az
M3‐as út Gyöngyös‐Kelet csomópontja. A 2,6 km‐es út építési terve még nem készült el, és jelenleg még a me‐
gyei terv sem tartalmazza, bár ez már a korábbi tervben is szerepelt.
A belterületi burkolt utak arányának növekedése az 1980‐as évek második felétől kezdve jelentősen nőtt. A
megvalósítást a lakosság is segítette, saját pénzeszközzel egészítette ki az önkormányzati forrásokat. Napjainkra
a település 84 km hosszú kiépített úthálózatából 40 km a szilárd burkolatú, amely arányában csak 47,6%‐os, és
burkolatszélessége sem éri el sok helyen a kívánt keresztmetszetet. A burkolatszélesítéseket sok utcában a nyílt
csapadékcsatorna és a szűk szabályozás nehezíti. A lakosság komfortérzetét az utak állapota rontja, ezért szá‐
mos esetben kifogásolják annak hiányosságát.
Az úthálózat struktúrája
A forgalmi utak belterületi átkelési szakaszai egy háromágú – utóbbi időben körforgalommá átépített ‐ csomó‐
pontban, a városközpontban fonódnak össze, és osztják meg az átmenő‐, a cél‐, és a belső forgalmat. A telepü‐
lés elméleti középpontja, így a településközpont három irányból érkező (Széchenyi‐Rákóczi‐Kossuth) utcák
találkozásánál szélesedett ki és vált a város életének nyilvános helyévé.
A jelenleg sugaras jellegű hálózat a terv szerint kiegészül egy gyűrűs jellegű gyűjtőút hálózattal nagyrészt a
meglévő hálózat felhasználásával. Evvel kiegészítve a település kisvárosias jellegű úthálózata kialakul, és a vá‐
rosrészek közötti forgalmi kapcsolatokat a központ érintése nélkül is meg lehet oldani.
A központban kialakult védendő struktúrájú szűk beépítések közötti belső hálózat szélesítését nem terveztük, a
területen a forglom‐csillapítási módszerek bevezetése után ezek az utcák lassú forgalmú vegyesforgalmú utak‐
ká építhetők át.
Főúthálózat
3203.sz. országos összekötő út, települési főút, forgalmi út.
A belterületi főút átkelési szakasza (Széchenyi István‐Kossuth Lajos utcák) 2x1 forgalmi sávval kiépített, a város‐
központon átvezető út, átlagos szabályozási szélessége 30 m.
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A 3203. sz. út forgalma 2005. és
2007. között 1%‐kal nőtt.
A forgalom legjelentősebb részét
(~76%) továbbra is a személygépjár‐
művek adták, forgalmi részesedésük
közel 1,5%‐kal nőtt a vizsgált idő‐
szakban.
Meghatározó jelentősége volt a kis‐
teherautóknak is, mivel a forgalom
9,7%‐át adták, mértékük növekedést
mutat (1,4%‐os növekedés 2005‐
2007 között).
A tehergépjárművek közül nőtt a nehéz (+2,25%), a pótkocsis (+10,64%) és a nyerges szerelvények (+9,1%)
forgalmi részesedése. Csökkenést mutat az autóbusz‐forgalom (‐1,65%), és a 2005‐2007 év időszakot tekintve
visszaesett a motorosok (‐14,3%), a kerékpárosok (‐5,9%) száma.
Az út Jászárokszállást érintő szakaszának a kapacitáskihasználtsága a 2007. évi adatok alapján 26%‐os volt.
3205.sz. országos összekötő út, települési főút, forgalmi út.
Belterületi szakasza Rákóczi Ferenc ‐ Szabadság telep, burkolata aszfalt 5,50 m szélességben jól kiépített, átla‐
gos szabályozási szélessége 16 m.
A 3205. sz. út forgalma 2005 és 2007
között ~20%‐kal csökkent.
Ezen útszakaszon is a személyautók
jelenléte a meghatározó, a forgalom
60%‐át adták, 2005‐höz képest 9,7%‐
os csökkenés volt tapasztalható.
A kisteherautók részesedése 11%
volt a forgalomból, a 2005. évi jár‐
műszámokhoz képest közel 15%‐os
csökkenés volt tapasztalható.

A többi tehergépjármű részesedése nem volt jelentős, összességében forgalmi részesedésük alig haladta meg a
4%‐ot, és a nyerges szerelvények kivételével minden típus csökkenő tendenciát mutat. A kerékpárosok forgalmi
részesedése 19,6%, a 2005. évi értékhez képest 47,9%‐kal csökkent a forgalmi részesedésük, de még így is szá‐
mottevő.
A mérések szerint az út kapacitáskihasználása 2007‐ben 14%‐os volt.
A városban a 2007. évi mérések szerint „csak” a 3205. sz. úton regisztráltak külföldi gépjárműveket, ezek mind
személyautók voltak és a személygépjárművek forgalmának mindössze 1,2%‐át jelentették. (Külföldi rendszámú
teherautó, autóbusz, motor nem került regisztrálásra a vizsgált időszakban.)
3231.sz. országos összekötő út, települési főút, forgalmi út.
Belterületi szakasza Ságvári E. utca, nem felel meg forgalmi úti kiépítettségnek, átlagos szabályozási szélessége
14 m.
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A 3231. sz. út forgalma a vizsgált
időszakban nem változott.
A forgalom 56%‐át a személyautók
adták, jelentős volt még a kisteher‐
gépjárművek mértéke is (>15%).
Az összes forgalomból a nehéz 6,8%,
a közép nehéz teherautók 2%‐kal
részesedtek, de pótkocsis (2,3%) és
nyerges (1,3%) járművek is használ‐
ták az utat. A motorosok és kerékpá‐
rosok mértéke megegyezett (4,2%),
a lassú járművel közlekedők mértéke
ettől kicsit magasabb (4,9%) volt. A 2007. évi adatok alapján az útszakasz kapacitás kihasználtsága 6%‐os volt.
32329. vasútállomási bekötőút.
Hossza nem meghatározó, de a vasútállomást kiszolgáló mindössze 140 m hosszú burkolt út. Szervező (gyűjtő‐
elosztó) funkciója van, és kiegészítője a Deák Ferenc gyűjtőútnak.
A 32329. sz. út forgalma 2007‐ben
nem volt jelentős, a kapacitáski‐
használtság mindössze 6%‐os volt.
A forgalom ~65%‐át a személyautók
adták, ~15%‐kal a kisteherautók
részesedtek. A nehéz és közép nehéz
teherautók, illetve a nyerges szerel‐
vények ~5‐5%‐kal részesedtek a
forgalomból.
Csekély volt a kerékpárosok és lassú
járművek száma.
Belterületi mellékúthálózat
Belterületi gyűjtőutak
A település szerkezetében található hosszabb vonalvezetésű utak, amelyek gyűjtik, terítik és belevezetik a
lakóutak forgalmát a forgalmi (Kossuth Lajos, Széchenyi István, Rákóczi Ferenc utakba).
–

Munkácsy M. utca

–
–
–
–
–
–

Déryné utca
Tavasz utca
Bajcsy Zs.E. utca
Deák Ferenc utca
Szentandrási út
Hunyadi utca
Thiel Bernáth utca

aszfalt, burkolt átlagos szabályozási szélessége 15 m,
A települési célforgalmat osztja meg az É‐i és Ny‐i forgalmi utak között.
burkolt
átlagos szabályozási szélessége 16 m,
burkolt
átlagos szabályozási szélessége 15 m,
burkolt
átlagos szabályozási szélessége 14‐22 m,
burkolt
átlagos szabályozási szélessége 22 m,
burkolt
átlagos szabályozási szélessége 18 m,
burkolt
átlagos szabályozási szélessége 16 m,
burkolt
átlagos szabályozási szélessége 15 m.

Lakó‐ és kiszolgáló utca
A lakóterületek belső feltárását az eddig nem említett többi utca szolgálja.
– Az utcák közlekedési infrastruktúrája hiányos, a lakó utcák közterületi szélessége nagyszámban lehetővé
tenné az önálló járda, 3,25 m széles aszfalt burkolat és szikkasztó árkok kialakítását.
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Kiemelt külterületi kiszolgáló utak
A település külterületét feltáró utak, amelyek főleg a mezőgazdasági földterületek megközelít‐hetőségét szol‐
gálják ki. A település észak‐nyugati külterületét hálózzák be nagyobb számú dűlő és földutak.
Közúti csomópontok
A hálózatban egy jelentős forgalmi csomópont található: az átkelési szakaszok un. „T” csomópontja. Az átkelési
szakaszok iránytörésében, kiszélesedésében létrejött útelágazás járműosztályozókkal jól kiépítettek. Táblával
szabályozott csomópont.
Szintbeli közúti‐vasúti átjárók
Jászárokszállás vasútállomás mellékvonalán külterületen 6 db, belterületen 3 db szintbeli vasúti keresztezés
található. A forgalom átkelési biztosításának módja belterületen fény plusz félsorompóval biztosítottak, míg
külterületen csak táblával jelöltek. (Kiemelt külterületi kiszolgáló utak keresztezésében)
Helyközi közforgalmú közlekedés és létesítményei
A települések közötti közforgalmú közlekedési igényeket a meglévő úthálózaton a Mátra Volán Rt. és a Jászkun
Volán Rt. látja el.
A városban menetrendszerű távolsági járat és napi ingázó munkásszállító autóbuszjárat egyaránt közlekedik. A
központban és további négy megállónál az önkormányzat SAPARD támogatással korszerű buszmegállókat épít,
melyek színvonalasak és esztétikusak, szervesen beépülve környezetükbe szépítik a város arculatát.

A város távolsági autóbusz kapcsolatai kielégítőnek mondható. A legfontosabb távolsági járatú autóbuszok a
Heves – Jászárokszállás – Budapest, Eger – Jászárok – szállás – Szolnok, Gyöngyös – Jászárokszállás – Szeged
útvonalakon közlekednek, amelyeken jelentős személyi forgalom bonyolódik. A településen helyi autóbuszjárat
és taxi szolgáltatás nincs, ezekre komolyabb igény nem is mutatkozik.
A belterületi főutak átkelési szakaszain található autóbusz –megállóhelyek:
– Jászárokszállás, malom – megálló pár, autóbusz‐öböllel kiépített megállóhelyek,
– Jászárokszállás, vh – autóbusz‐forduló, és öböllel fedett várakózó hellyel kiépített megállóhelyek,
– Jászárokszállás, Jászágói út – kiépítetlen csak táblával jelölt megállóhely pár,
– Jászárokszállás, Halász utca – autóbusz‐öböllel kiépített megállóhely pár,
– Jászárokszállás, Ipari övezet – autóbusz‐öböllel kiépített megállóhely pár, egyirányban fedett várakozóhely‐
lyel.
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A Volán az alábbi járatokat indítja Jászárokszállás városába:
Települések
Munkanap (járat)*
Menetidő**
Főbb vonzáskörzet
Visznek
17
7 perc
Vámosgyörk
30
8 perc
Jászdózsa
2
12 perc
Adács
3
15 perc
Jászágó
8
19 perc
Jászberény
21
22 perc
Gyöngyöshalász
27
22 perc
Alattyán
17
25 perc
Gyöngyös
29
25 perc
Jászjákóhalma
16
32 perc
Pusztamonostor
14
32 perc
Jásztelek
16
36 perc
Egyéb kapcsolatok
Budapest
21
78 perc
Cibakháza
5
142 perc
Cserkeszőlő
6
161 perc
Eger
26
91 perc
Hatvan
25
43 perc
Heves
18
51 perc
Jánoshida
16
52 perc
Jászalsószentgyörgy
16
56 perc
Jászapáti
22
50 perc
Kalocsa
7
223 perc
Kecskemét
11
143 perc
Kiskunhalas
8
250 perc
Kunszentmárton
5
168 perc
Martfű
5
131 perc
Mátraháza
14
63 perc
Miskolc
14
182 perc
Parádfürdő
9
82 perc
Rákóczifalva
6
179 perc
Salgótarján
18
142 perc
Szeged
8
265 perc
Szolnok
13
80 perc
Tarnaméra
16
33 perc
Tarnaörs
16
12 perc
Tiszaföldvár
5
132 perc
Tiszajenő
6
147 perc
Tiszakürt
8
173 perc
Zagyvarékas
14
93 perc

Első

Utolsó

5.34
5.38
8.32
12.05
4.35
5.40
5.24
7.40
5.15
5.19
5.02
7.50

20.30
22.56
16.00
23.05
19.30
22.38
22.41
22.38
22.30
19.27
19.13
21.19

9.00
5.47
5.22
7.30
4.23
4.50
4.45
4.35
5.06
5.35
5.35
5.45
5.10
6.12
9.25
4.25
5.50
6.27
5.45
5.40
4.10
5.08
5.26
5.56
5.14
5.07
4.29

23.22
20.05
20.05
22.30
20.55
20.55
21.02
22.38
21.28
11.30
16.44
14.15
17.15
17.59
20.58
18.00
17.20
18.10
18.40
15.20
20.10
17.38
17.10
17.49
15.59
15.44
20.29

*Közvetlen és átszállást igénylő járatok összesen
**Minimális menetidő, nem tartalmazza az átszállás időtartamát!

Negatívum, hogy a helyi autóbusz‐forgalom csak a forgalmi utakon bonyolít le utas‐cserét, így a forgalmi ten‐
gelytől távol eső lakótömbökig jelentős rágyaloglási távolságok adódnak.
Kerékpáros közlekedés
Kiépített kerékpár/gyalogút szakasz található a Kossuth Lajos utca mentén. A városközpont ‐ Ipari terület közöt‐
ti kerékpáros célforgalmi igényekhez jól igazodik, mégis az intenzívebb kerékpáros célforgalom a városközpont‐
ba érve jól keveredik a gépjármű és gyalogos forgalommal. Jelenleg önálló kerékpárút nincs, de a tervek között
szerepel két kerékpárút kialakítása, melyeket a központi szakaszon, a zöldövezet szélén terveznek megvalósíta‐
ni, a legforgalmasabb útszakaszok elkerülésével. Az egyik a központtól az ipartelepig kerül kialakításra Jászbe‐
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rény felé, a másik a város főutcáján halad végig Vámosgyörk irányából Visznek felé. A két kerékpárút és azok
összekötése az üdülő‐pihenő övezet megközelítését is közvetlenül lehetővé teszi.
Parkolás
Kevés kiépített parkoló‐terület van a településen. Természetesen csak a kereskedelmi‐szolgáltató létesítmé‐
nyekhez kapcsolódóan vannak jelentősebb férőhelyszámmal rendelkező parkolók. (Penny Market‐Coop Unió
Áfész). A kisebb kereskedelmi‐szolgáltató létesítmények előtt az út melletti padkán történő parkolás a jellemző.
Az utak mentén kiépített leállósávval a vizsgálat során nem találkoztunk, főleg az útpadkán és a házak előtti
zöldsávban találkoztunk parkolással.
Gyalogos közlekedés
A település négy kijelölt gyalogos‐átkelőhellyel rendelkezik. Ezek a belvárosban az iskolák környékén vannak
kialakítva, a lakosság és a diákok biztonsága érdekében.
A településen a járdahálózat kialakult, a településközpontban mindkét oldalon, a központon kívüli részeken
legalább az egyik oldalon épült ki. Önálló gyalogos utat a fő utca mentén tervez a város kiépíteni, a kerékpárút‐
tal párhuzamosan.
Kerékpáros közlekedés
Önálló kerékpárút csak a településközpontban épült ki, ill. folyamatban van az iparterület felé egy kerékpárút
kiépítése. A kialakított nyomvonalak az utak mentén, azonos közterületi sávban történik, az adott szakasz szé‐
lességétől függően elválasztva a gépjármű forgalomtól.
További kerékpárutak kiépítése szükséges a települések közötti kerékpáros kapcsolatok biztosítására, ill azért,
hogy a külterületen a nagyobb sebességgel közlekedő gépjárművektől elválasztva közlekedjenek a kerékpáros‐
ok.
2. Kötöttpályás közlekedés
Jászárokszállás határán az Újszász‐Vámosgyörk közötti vasútvonal halad keresztül. Ez a vonal a szomszédos
községek összekötésére és a fővonal megközelítésére ad lehetőséget. A „Jász‐vasút” egyvágányú hálózatának a
villamosítását a közeljövőben nem tervezik és hosszú távon sem lenne gazdaságos.
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A MÁV az alábbi vonatokat indítja Jászárokszállás városába:
Települések
Munkanap (járat)*
Főbb vonzáskörzet
Vámosgyörk
9
Jászdózsa
9
Jászapáti
9
Hatvan
10
Gyöngyöshalász
9
Jászkisér
9
Adács
9
Gyöngyös
9
Jászladány
9
Füzesabony
9
Pusztamonostor
11
Egyéb kapcsolatok
Budapest
11
Jászberény
19
Miskolc
9
Debrecen
38
Szolnok
18
Székesfehérvár
13
Szeged
9
Pécs
13

Menetidő**

Első

Utolsó

10 perc
11 perc
26 perc
30 perc
31 perc
36 perc
38 perc
38 perc
52 perc
53 perc
61 perc

5.23
4.19
4.04
5.05
7.02
5.54
4.50
6.55
5.38
4.18
4.10

21.23
20.19
20.02
21.15
22.02
23.11
19.41
21.55
22.55
20.18
21.31

88 perc
75 perc
98 perc
190 perc
91 perc
198 perc
230 perc
278 perc

0.35
4.00
3.25
4.22
3.15
3.55
4.35
4.53

20.45
21.41
19.33
22.55
22.22
22.45
20.40
22.55

*Közvetlen és átszállást igénylő járatok összesen
**Minimális menetidő, nem tartalmazza az átszállás időtartamát!

A vasútállomás
Az állomáson 3 db vonatfogadó vágány található. Egyik vágány sem villamosított. Az állomás már igen régóta
csak személyforgalmi igényeket elégít ki, a teherforgalom (feladási forgalom) nem meghatározó. Az állomási
tolatási határ a bejárati jelzőtől 50 m túlnyúlással található.
Az állomás személyszállítási forgalma: 12 vonatmenet/nap Vámosgyörk‐Jászárokszállás‐Jászdózsa‐Jászapáti‐
Jászkisér‐Jászladány‐Szászberek‐Újszász viszonylatban, csak másodosztályú motorkocsikkal közlekedik. Ebből is
levonható az a következtetés, hogy a közúti közforgalmú közlekedés van versenypozícióban a kényszerű tö‐
megközlekedők ”captive rider” számára.
Az állomáson iparvágány és burkolt rakterület is található. Az iparvágány‐hálózat szükség esetén az ipartelep
felé bővíthető, további rakterülettel a teherforgalmi szerep növelhető. Az ipartelepre szükség esetén külön
iparvágány is kiépíthető, de még igény nem mutatkozott rá. A vasúti személyforgalom szerepe kevésbé jelen‐
tős, mint a közúti forgalomé, de távlatban ‐ ha igény lesz rá ‐ fejleszthető.
A vasútállomás feleslegessé váló területei a terv szerint kereskedelmi‐gazdasági területként értékesíthetők. Az
állomásépület előtt a parkolás biztosítására továbbra is közterületet kell kijelölni.
Területigényes közlekedési létesítmények
− Üzemanyagtöltő állomás
A 0168/2. hrsz‐ú telken található üzemanyagtöltő‐állomás, amely öbölszerűen helyezkedik el a Jászberényi
főúthoz viszonyítva. Egy be‐ és kihajtóággal rendelkezik.
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3.

Közlekedésfejlesztési javaslat

−

Megközelítési viszonyok változása
Közút:
A 3203. sz. országos főút tervezett nyomvonalon jelölt szakasza biztosítja távlatban a település nyugati
irányból történő elkerülését, ezáltal jelentősen csökkenthető a településen átmenő forgalom. Az elkerülő
út a településközpont érintése nélkül biztosítja a kapcsolatot az iparterülettel.
Az út továbbvezetése Adács irányába jelentősen lerövidíti az M3‐as autópálya elérhetőségét.
Vasút:
A vasútvonal korszerű vasúti vonallá történő átépítésének lehetősége jelenleg nincs meg. A versenyképte‐
len vasútvonal a teherforgalom lebonyolításában sem tud szerepet vállalni.

−

Belső közlekedési vonalak változása
A külső viszonyok változása, javulása a belső megközelítési viszonyokat lényegesen tehermentesíti. A Fej‐
lesztési javaslatban jelölt utak jelentős mértékben csökkentenék a településen átmenő forgalmat, illetve a
városi csomópontok terhelését.
Jelentősen javítható a 3203‐as út és a 3205. sz. út közötti kapcsolat a tervezett délkeleti gyűjtőút kiépítésé‐
vel, mely szintén elkerüli a városközpontot.

−

Gyűjtőúthálózat
A település főútjainak összekötését a külső városrészeken keresztül a gyűjtőúthálózat kialakításával lehet
biztosítani az alábbi utcák kijelölésével:
 Munkácsy M. u.
 Adácsi u.
 Tavasz utca ‐ Szent István telep
 Deák Ferenc utca és meghosszabbítása az Egri útig
 Mikes Kelemen utca
 Hunyadi utca, és meghosszabbítása
 A Kossuth utca, a Deák utcai átkötéstől a Rákóczi F. utcáig
 Örsi utca

−

Városközponti sétányrendszer kialakítása
Az átmenő forgalom kihelyezése a gyűjtőúthálózatra lehetővé teszi a Széchenyi és Rákóczi utcákon a ke‐
rékpáros és gyalogos forgalom részére a városközpont átalakítását.

−

Kiszolgáló úthálózat korrekciói
Rét utca déli irányú meghosszabbítása a településhatárig.

−

Parkolás fejlesztése
A Széchenyi utcán forgalomlassító szigetek és parkolóhelyek kiépítését tervezzük a városközpontig.

−

Helyi tömegközlekedés fejlesztése
Elképzeléseink szerint a jelenlegi buszvégállomás és környékének átalakításával, valamint a kijelölt busz‐
megállókkal biztosítható lenne a településen belüli tömegközlekedés. A buszjáratokat a Széchenyi, Munká‐
csy, Ságvári, Kossuth, Mátyás király, Táncsics, Pusztaszer, Rákóczi utcákon közlekedtetnénk, a Polgármeste‐
ri Hivatal illetve a Volán képviselőivel egyeztetett viszonylatokban.
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4.

Közműhálózat

a) Ivóvízellátás
A településen az ivóvizet a belterületen lévő mélyfúrású kút biztosítja. A szükséges víznyomást víztározó bizto‐
sítja. Az ivóvízvezeték‐hálózat a meglévő beépítést követve kiépült. A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások száma
a lakásszám 91%‐a. A vízhálózat látja el az ipari parkot is.
A településfejlesztés során meghatározott új beépítésű területeket a hálózat el tudja látni. A hálózatbővítéseket
a tervezett közterületeken kell kiépíteni.

Tervezett ivóvízhálózat

A vízigény számítás a jelenleg érvényben lévő víznormák alapján (ipari és vegye jellegű település esetében 150‐
220 l/fő/nap) 185 l/fő/nap értékkel készült, az ipari és közületi fogyasztás, a technológiai vízfelhasználás, vala‐
mint a hálózati veszteség tekintetében a gyakorlati statisztikai adatok lettek figyelembe véve (2009. évi lakos‐
számmal kalkulálva):
Lakossági vízigény:
lakosságszám x 185 l/fő = 1522,18 m3/d
∑ V = 1978,83 m3/d
Ipari + közületi vízigény:
0,3 x lakossági vízigény =
456,65 m3/d
A szükséges oltóvíz mennyiségét az illetékes hatóság, szakhatóság az engedélyezési eljárások keretében vizsgál‐
ja.

b) Szennyvízelvezetés és ‐kezelés
Jászárokszállás rendelkezik saját szennyvíztisztítóval a település déli részén, az iparterület mellett. A tisztító
3
3
kapacitását nemrég bővítették 1200 m /d‐ről 2500 m /d‐re, mely a tervezett fejlesztések szennyvizeit fogadni
tudja. A városban a szennyvízcsatorna‐hálózat kiépítettsége alacsony, de folyik a fejlesztés. A bekötés nélküli
területeken általában zárt szennyvízgyűjtőt működtetnek, ahonnan az elszállítás a szennyvíztisztító telepre
történik.
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Tervezett szennyvízhálózat

A keletkező szennyvízmennyiség mértéke a vízigénnyel egyezik meg, azaz Jászárokszállás esetében 1978,83
m3/d lehet kalkulálni. A csúcsterhelés a számítások szerint 1,5 3√V = 12,55 l/s. A meglévő rendszer képes kielé‐
gíteni a felmerülő igényeket.

Villamos energia ellátás
Tervezett elektromos energia hálózat a külterületen
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Tervezett elektromos energia hálózat a belterületen

Beépített területeken az elektromos energia 200 kW‐nél kisebb teljesítmény‐igény esetén 0,4 kV‐os hálózatról
kábelcsatlakozással elérhető. Amennyiben a teljesítményigény meghaladja a 200 kW‐ot, akkor egyedi transz‐
formátorral, 10 kV‐os utcai kábelhálózat igénybevételével biztosítható. Külterületen a 100 kW‐nál kisebb telje‐
sítményigények 20 kW‐os szabadvezetékről; a 100 kW‐ot meghaladó teljesítményigények 10 kV‐os szabadveze‐
ték‐hálózatról telepített transzformátor közbeiktatásával, földkábeles csatlakozással biztosítható.
A középületek, kereskedelmi egységek, illetve mind több lakóház esetében is beépítésre kerülnek a klíma‐
berendezések, melyek jelentős energiaigénnyel bírnak. A gázár‐emeléstől való félelem miatt több esetben
hűtő‐fűtő klímák kerültek, kerülnek beépítésre, így nem csak nyári melegben, hanem az átlagostól hidegebb
napokon is energiaigény‐szint emelkedésére kell felkészülni.
A város adottságait tekintve a megújuló energiaforrások közül elsősorban a napenergia, illetve a geotermikus
energia hasznosítása javasolt.
A napenergia hasznosítása többféleképpen oldható meg:
−
Napelem
A napelem áramot termel a nap energiájából, felhasználása csak igen kis energiafelhasználású háztartások‐
ban, illetve "sziget" üzem esetén (ahol az elektromos szolgáltatás gazdaságosan nem érhető el) gazdaságos,
tekintve, hogy 1kW teljesítményű erőmű kiépítése ~2 millió Ft‐ba kerül. Egy átlag háztartás óránként nem
fogyaszt sokat, azonban az elektromos készülékek egyszerre történő fogyasztását kell figyelembe venni,
ami akár 3‐6 kW is lehet. Ennél az energiaforrásnál le kell mondani a pazarló villamos energia‐
felhasználásról.
−
Napkollektor
A napkollektorok régi eszközök, a kiskertekben, nyaralókban az állványra állított fekete hordók nyári idő‐
szakban korábban is jól működtek. A napkollektorok ‐ kevés kivétellel ‐ meleg vizet állítanak elő a napfény
energiájából igen jó hatásfokkal. Az energiatermelési idény kibővítésére előbb megalkotásra kerültek a
síkkollektorok, később a jobb hatásfokú vákuumos síkkollektorok, ezek után a vákuumcsöves napkollektor‐
ok.
A használati‐melegvíz készítés napkollektorokkal könnyedén, viszonylag nagy beruházás nélkül megoldha‐
tó, addig a fűtésrásegítés már nagyobb, komolyabb rendszert igényel. Az épületfűtés napkollektorral első‐
sorban csak az átlagosnál jobb hőszigetelésű, korszerű, lehetőleg alacsony hőmérsékletű meleg vizes köz‐
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ponti fűtési rendszerrel (pl. falfűtés, padlófűtés, alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés) megvalósult épü‐
letek esetében lehet reális cél.
Egy napkollektoros rendszer megvalósításának mérlegelésekor általában mindig előtérbe kerül a gazdasá‐
gosság, a pénzügyi megtérülés vizsgálata. A napkollektoros cégek a megtérülési időt sokszor 3 és 6 év közé
teszik, a valóságban ennél általában kedvezőtlenebb a helyzet. Az 1 m2 napkollektorral általában évi 500‐
600 kWh hőenergia hasznosítható, ennek a hőmennyiségnek az ára nappali villanyáram tarifával ~22.600,‐
Ft, éjszakai áram tarifával ~12.700,‐Ft, vezetékes földgáz esetén ~9.000,‐Ft. Az éves megtakarításhoz kell vi‐
szonyítani a napkollektoros rendszer beruházási költségét ami ~130.000,‐Ft/m2, így a megtérülési idő nap‐
pali áram esetén ~6 év, éjszakai áram esetén ~10 év, gáz esetén ~14 év.

Déli tájolású és 45°‐os dőlésű felületre érkező, és hasznosítható napsugárzás

120 m2‐es családi ház hő‐szükséglete, és kollektorokkal hasznosítható napsugárzás

Geotermikus energia:
Magyarország geotermikus energiavagyonának felmérésére több kísérlet történt. A kapott értékek 4,2 x 1016 és
8 x 1018 KJ között vannak, azaz meglehetősen eltérőek. A geotermikus energia a napenergiához hasonlóan kor‐
látlan, el nem fogyó, de azzal ellentétben nem szakaszosan érkező, hanem folytonos, viszonylag olcsón kiter‐
melhető és a levegőt nem szennyezi. Geotermikus erőművek éves rendelkezésre állása 95 % feletti, míg a szén
vagy nukleáris erőműveké mindössze 60‐70%. A távfűtőrendszerek és a geotermikus hőszivattyúk szinte észre‐
vétlenül integrálhatók települési környezetbe. A geotermikus erőművek relatíve kis területet foglalnak el és
nem igényelnek tárolókat, rendszeres nyersanyag beszállítást, illetve üzemanyag elégetést.
Jelenleg a hasznosításnak két módja ismert:
A hasznosítás olyan természetes hordozóhoz kötötten történik, amely a földfelszín alatt a mélyebb, mele‐
gebb rétegekben, nagy mennyiségben rendelkezésre áll, viszonylagosan nagy fajlagos energiatartalmú,
könnyen, gazdaságosan felszínre hozható, jól kezelhető. Erre a célra legmegfelelőbb közeg a víz (a gyakor‐
latban a termálvíz), szerencsésebb, magasabb hőmérsékletű körülmények között pedig a vízgőz.
A legáltalánosabban alkalmazott rendszerekben a termálkútból feltörő vizet gáztalanítják, ülepítik, és só‐
tartalmát részben eltávolítják, majd a felhasználás helyére szivattyúzzák, a lehűlt vizet pedig valamilyen
vízáramba, vízgyűjtőbe elvezetik. Ezek a rendszerek egyszerűek, megbízhatóan működnek, kis beruházási
költséggel létesíthetők és olcsón üzemeltethetők, problémájuk azonban, hogy ‐ ha nincs vízutánpótlásuk ‐ a
rétegenergia csökkenése következtében idővel kevesebb vizet adnak.
−
A földi hőáramot közvetlenül hasznosítható, pl. pincetér klimatizálására, vagy közvetett módon, pl. a föld‐
felszín alá juttatott kényszeráramlású víz, vagy egyéb közeg felmelegítésére, hőszivattyú működtetéséhez.
−

Gázellátás
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Tervezett gázellátó hálózat

A településen lévő gázigényt becsülni lehet a lakások száma és a komfortfokozat alapján az alábbiak szerint:
− 1 lakás gázigénye:
 2,5 m3/h 1 tűzhely esetén
 4,2 m3/h cirko és gázmelegítő esetén
 6,5 m3/h tűzhely, cirko, gázmelegítő esetén
 3 m3/h kombi készülék esetén
Gázigény = egy lakás gázigénye x egyidejűségi tényező x lakások száma
Jászárokszállás esetében a lakásállomány gázigénye ~ 123.082 m3/h

Hírközlés
A városban a hazai vezetékes és mobiltelefon szolgáltatások elérhetők, a helyben felmerülő igényeket ki lehet
elégíteni.
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Tervezett telefonhálózat

A közelmúltban felmerült annak a lehetősége, hogy a templomtornyon átjátszóállomás kerül elhelyezésre,
azonban ezt nem teszi lehetővé a Helyi Építési Szabályzat, illetve ezügyben lakossági ellenállás is tapasztalható
volt. A településen nincsenek olyan domborzati adottságok, beépítések, amelyek problémát okoznának a belvá‐
rosi lefedettség számára. Jelen terv‐módosítás nem tartalmaz olyan változtatási szándékot, amely korlátozná a
meglévő lefedettséget, építési korlátozás hírközlési létesítmények védelme miatt nem indokolt.
Az internet szolgáltatások is biztosítottak, széles skálán mozognak a különféle hírközlési szolgáltatók csomagjai
(pl. T‐Com, T‐Home, Pannon, Vodafone stb.), ADSL és mobilinternet is rendelkezése áll.
A Magyar Posta is képviselteti magát, a Móczár Andor tér 6. szám alatt vehetők igénybe a szolgáltatások (hét‐
köznap 8‐16 óra között, hétvégén nem tart nyitva). A Postán a levél feladáson és csekk befizetésen túl lehető‐
ség van mobiltelefon feltöltésre, készpénz felvételre és egyéb kiskereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások
igénybevételére (pl. sorsjegy, étkezési jegy vásárlása, állampapír jegyzése stb.).
A városban a Kábel TV Kft (5123 Jászárokszállás, Széchenyi u. 1.) biztosítja a helyi kábel TV szolgáltatásokat,
illetve az országos és nagy térségi szolgáltatok csomagjai is elérhetők (pl. T‐Home, Digi TV, UPC stb.) vezetékes
vagy egyedi parabola antennás megoldással.
Településképi szempontból nem célszerű a parabola antenna utcafrontra történő helyezése, illetve a kábeles
megoldásoknál a vezetékek elhelyezésére nagyobb figyelmet javasolt fordítani.
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Tervezett kábel TV hálózat
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