
JÁSZÁROKSZÁLLÁSI IPARI PARK

Jászárokszálláson 1998-ban indult el a vállalkozói övezet kiépítése és betelepítése.Atöbb
évig tartó következetes fejlesztésnek köszönhetően a városmegfelelt a 19/1997.(V.14.) számú
IKIM rendeletben előírtaknak, így 2002. június 24-től jogosult az „Ipari Park” cím viselésére.
A Jászságban Jászárokszállás – Jászapáti és Jászfényszaru mellett – harmadikként nyerte el a
megtisztelő címet, s napjainkban már az ipari parkban működő 15 üzem jelenleg körülbelül
3200 embernek ad munkát, tevékenységi körük igen szerteágazó, a vállalkozások 2011-ben
tervezett együttes bruttó árbevétele megközelíti a 70 milliárd forintot. A város gazdasági ha-
tása nemcsak a kistérségen belül, de a megyehatárokon túl is érzékelhető, az önkormányzat
elkötelezettsége ennek fenntartására hosszútávon növeli a város versenyképességét.

Területi kapacitás

Amár működő vállalkozások, illetve a betelepülni szándékozók számára 56 hektár te-
rület áll rendelkezésre, melynek nagy része kiépített infrastruktúrával rendelkezik.

Elhelyezkedése, infrastruktúra, közlekedés

A város kedvező földrajzi elhelyezkedése, az M3-as autópálya könnyű megközelít-
hetősége kedvezően befolyásolta a vállalkozási környezet kialakulását.

A Rosenberger cég a közelmúltban segített megoldani az övezet ár- és belvízvédel-
mével kapcsolatos problémáit. Miután a területet az utóbbi időszakban többször is elön-
tés fenyegette, a német tulajdonú társaság a saját, új létesítményeinek építése során
kitermelt földből nyúlgátat épített az ipari park legveszélyeztetettebb részén.

Az utóbbi időben szinte önálló városrésszé alakult övezet további fejlődésének egyik aka-
dálya a rossz közútminőség. Ezen belül is kiemelten fontos volna a Jászárokszállást Jászágóval
összekötő, jelenleg szinte járhatatlan út helyreállítása és korszerűsítése.

A település képviselő-testülete keresi a pályázati lehetőséget az infrastruktúra fejlesztésére.
Több mint 300 millió forintos költségvetéssel a Szarvágy-patak védművének megépítésére pá-
lyázatot nyújtott be a város,melynekönrészét, 30millió forintot, saját költségvetéséből biztosítja.

A folyamatos infrastruktúra-fejlesztéssel a város támogatni kívánja az új betelepülők
zöldmezős beruházásait. Az ipari park háromoldalú elektromos betáplálással, földgáz vé-
telezési lehetőséggel, jelentős tartalékú víz- és csatornaszolgáltatással rendelkezik.

A polgármesteri hivatal a cégek részére az engedélyeztetési eljárások szakszerű le-
bonyolítását, ügyeik gyors ügyintézését kínálja.

Az ipari parkban jelenleg működő cégek

Évtizedeken át itt működött a Hűtőgépgyár, mely eredetileg a jászberényi Lehel Hű-
tőgépgyár kihelyezett részlege volt. A kilencvenes évek végén került a Carrier Cr Ma-
gyarország Kft. tulajdonába, mely azóta is sikeres vállalkozásnak tekinthető, fő
tevékenységi köre kereskedelmi hűtőbútorok gyártására terjed ki.
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A kilencvenes évek közepén jött létre az Ádám-Trans Fuvarozó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., mely közúti teherszállítással foglalkozik.

A Jászberényi úton található az Index Üzemanyagtöltő állomás.
A SKYCON Termelő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft. fémszerkezetek, fém épüle-

telemek gyártásával foglalkozik.
1998-ban jött létre a Bundy Hűtéstechnikai Kft., amely hűtőipari alkatrészek gyártá-

sára specializálódott.
Egy évvel később megkezdte működését a Zeuna Starker Kft. (későbbArvinMeritor

Emissions Technologies Kft., majd Emcon Kft., jelenleg Faurecia Magyarország Kft.
néven), amely közúti járműmotor alkatrészgyártással foglalkozik.

ARosenberger Magyarország Kft. 2001-ben kezdte meg tevékenységét (amelyet ké-
sőbb két telephellyé fejlesztett) szigetelt vezetékek, hírközlési kábelek és csatlakozók
összeszerelésével foglalkozik. A Rosenberger nemrégiben újabb 3,5 millió eurót befek-
tetve önerőből bővítette duplájára gyártókapacitását, és több száz munkahelyet teremtett.

A Weger Hungária Kft. 2006-ban indította nem háztartási hűtők, légállapot-szabá-
lyozók gyártásával foglalkozó vállalkozását.

Az ipari park területén található még a Ficzek Tüzelő- és Építőipari Kereskedés Kft.,
melynek profilja az építőipari anyagok kereskedelme.

Helyi tulajdonú vállalkozás az Operatív 2000 Műszaki és Kereskedelmi Kft., amely
fém alkatrész-gyártással foglalkozik.

Alkatrészek felújítását végzi a Kaszab és Társai Bt., mely 2006 óta működik a vá-
rosban.

Az önkormányzat tulajdonában van aVíziközmű Jászárokszállás intézménye, amely a víz-
, csatorna- és hulladékszállítási szolgáltatást, valamint a városüzemeltetési feladatokat látja el.

Építési területtel rendelkezik a Horváth Trans Kft., és két mezőgazdasági vállalkozás
is telephelyet működtet az ipari park területén.

Fejlődési lehetőségek

Amár működő cégek vállalkozási profilja jelentős hatással bír az ipari park arcula-
tára, elsősorban háztartási gépgyártással, járműipari tevékenységekkel stb. foglalkozó
vállalkozások betelepülését segítheti elő, de más tevékenységi körű vállalkozások elin-
dításának lehetőségét sem zárja ki.

A város és a térség szempontjából egyaránt fontos, hogy a környezetet nem terhelő
tevékenységet folytató vállalkozások telepedjenek be az ipari parkba, melyek innovatív
módon képesek hosszútávon tevékenykedni a térségben, annak fejlődését elősegítve, s
ezzel ösztönözve a helyi kis- és középvállalkozások beszállítói tevékenységét is.

Elérhetőségek:

Üzemeltető neve: Jászárokszállás Város Önkormányzata
Cím: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
T.: +36-57/531-050
Fax.: +36-57/531-053
Mobil.: +36-20/957-8437
E-mail: gergely.zoltan@jaszarokszallas.hu
Honlap: www.jaszarokszallas.hu
Kapcsolattartó: Gergely Zoltán polgármester
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