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36/2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat melléklete 
 
 FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE  

GAZDASÁGI PROGRAMJA 
 
 

I. BEVEZETŐ  
 
 

1.) Előzmények 
 
Településünk mindenkori önkormányzata ciklusonként meghatározta és elfogadta a 
programját. 
  
Az Önkormányzat legutóbb a 15/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelettel fogadta el az átfogó 
hosszú távú településfejlesztési koncepciót, melynek előírásai jelenleg is aktuálisak. 
Az elmúlt évek főbb célkitűzései voltak: 

 A település lakosságmegtartó képességének megőrzése 
 Önkormányzati kötelező feladatok megfelelő színvonalú ellátása. 
 A helyi gazdaság működését segítő termelő infrastruktúra kiépítése. 
 Civil szervezetek megalakulásának, működésének segítése. 
 Az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntartása a lakosok közterheinek 

elviselhetővé tétele érdekében. 
 Településünk térségi szerepének erősítése.  
 Környezet megóvása. 
 Fegyvernek nagyközség várossá történő alakítása. 

 
A célok megvalósultak. 
 

 A telefon, víz, gáz, kábel TV hálózat, a portalanított utak mellett jelentős járdaépítések 
és felújítások történtek a helyben gyártott térkő felhasználásával és befejezéséhez 
közeledik a település egészét átfogó szennyvízhálózat kiépítése.  

 Felújításokkal, átalakításokkal javultak az oktatás, nevelés, orvosi ellátás tárgyi 
feltételei. 

 Közösségi lét feltételei biztosítottak.  
 Környezetünk szebbé, gazdagabbá vált.  
 Támogattuk a helyi vállalkozás fejlesztését iparosításra alkalmas terület 

értékesítésével. 
 Közfoglalkoztatás keretében egyre több főt foglalkoztattunk, 2014-ben már elérte a 

700 főt. Jelentősnek mondható a start mezőgazdaság, a téli és hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás. 2014-ben már 548 mFt értékű feladatot végeztünk így el. 

 A település népességmegtartása érdekében igyekeztünk a költségvetési lehetőségeket 
kihasználni.  

 Településünk mikro térségi szerepe erősödött: 
- Rendőrőrs működése 6 településre terjed ki, Fegyvernek színhellyel.  
- Az ÁFÉSZ 3 településen működik, a Takarékszövetkezet 4 kistérségben 10 

településen működtet fiókot. 
- Örményes, Kuncsorba, Tiszaroff és Tiszagyenda településekkel 

együttműködünk az egészségügyi ellátásban, a szilárd hulladék szállítást. 



Szippantott szenyvíztelepen fogadjuk Örményesről és Kuncsorbáról a 
szennyvizet. 

 Tagja voltunk a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak. 2014. 
évig, ami időközben megszűnt.  

 Örményes és Kuncsorba községek önkormányzataival alakított iskolai, óvodai és 
szociális intézményi társulás továbbra is működik. 

 A civil szervezeteket, a közművelődést önkormányzati forrásból támogattuk, ennek 
következtében megerősödtek a civil szervezetek. 

 A szociális ellátást a törvényben előírtak szerint mindenkor magas színvonalon 
biztosítani tudtuk, hajléktalanok ellátása érdekében szükséglakásokat alakítottunk ki.  

 Az önkormányzat működésével, a kötelező feladatok ellátásával szemben 
törvényességi kifogás, jelentős lakossági panasz nem volt. 

 Az önkormányzati kiegészítő tevékenységek bevétele jelentősen nőtt, és az 
önkormányzat egyéb saját bevételeivel kiegészítve a kötelező közszolgáltatási 
feladatokat megfelelő szinten látjuk el.  

 Közművelődési tevékenységünk kiemelkedő.  
 Lakossággal való kapcsolattartás az önkormányzat feladatainak megoldásába történő 

bevonása érdekében fenntartjuk, és mindenki számára ingyenesen biztosítjuk a 
Fegyverneki Hírmondót, az önkormányzat honlapján anonym fórumot biztosítunk.  

 
Összegezve: A mindenkori önkormányzat arra törekedett, hogy a település minden lakosával 
olyan kapcsolatot építsen ki, amely a település fejlődését, a lakosság megtartó erejét segíti.  
 
 

2.) A település gazdasági helyzete 
 
 

2.1. Lakosság számának alakulása 2011-2014.  Be- és elköltözésre 
2013. 01. 01-től /járási fa./ nincs adat 

 
Év Lakónépesség Élve 

születés 
Halálozás Term.szap. 

fogyás 
Bevánd. 
klönb. 

Beköltözés Elköltözés 

2011 7063 65 128 -63 -9 109 118 
2012 7016 81 96 -15 -12 138 150 
2013 6993 80 115 -35 - - - 
2014 6944 67 91 -24 - - - 
 
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a népesség iskolai végzettség 
 

- iskolázatlan                                                       84 fő 
- ált. isk. 1-7 osztály                                 1051 fő 
- 8 általános     1884 fő 
- középiskola, érettségi nélkül   1521 fő 
- középiskola, érettségivel      1107 fő 
- egyetem, főisk. oklevél nélkül  nincs adat 
- egyetem, főisk. oklevéllel rendelk.               339 fő 

 
 
Foglalkoztatás helyzete 
 



Év Nyilvánt. 
állásker. 

365napnál 
hosszabb 

Jára- 
dékos 

Segély 
tip. 

RÁT,BPJ, 
FHT,RSZ 

Mképes 
korú lak. 

Relatív 
mutató 

Aránysz. 

2011 626 112 72 5 286 4571 13,70 1,66 
2012 612 272 33 8 327 4546 13,46 1,57 
2013 350 53 40 8 119 4508 7,76 1,24 
2014 177 28 17 8 27 4718 3,75 0,67 
 
 
Tevékenységi körönként az adóalanyok száma: 
 

Tevékenységi kör megnevezése 
Időszak 

2012. 2013. 

Mezőgazdasági vállalkozók 31 32 
Őstermelők 197 147 
Ipar 26 15 
Kereskedelem 66 57 
Vendéglátás 13 13 
Szolgáltatás 109 149 
Összesen: 442 413 

 
Az iparűzési adóalanyok száma a 2012. évhez viszonyítva 2013. évben csökkent, ezzel 
ellenben az adófizetési kötelezettség a korábbi évhez képest 9.836 e Ft-tal nőtt. 2012-ben 
53.022 eFt, 2013-ban 62.858 eFt volt az iparűzési adó fizetési kötelezettség, mely a 
vállalkozások adóalapjának növekedésével magyarázható. (2014. évi adat még nem áll 
rendelkezésre.) 
 
 2014. évben mezőőri járulékot 202 fő fizet, összesen 5157,5242 ha külterületi föld után, 
melyből 4836,9112 ha szántó, 48,9901 ha zöldség/gyümölcsös, 271,6229 ha gyep. A terület 
nagysága a korábbi évekhez képest közel azonos. 
 
 

II. A GAZDASÁGI PROGRAM CÉLJAI 
 
Az önkormányzati törvény meghatározta a gazdasági program, fejlesztési terv tartalmát, ami a 
megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban kell, hogy készüljön és erre 
figyelemmel voltunk.  
Programunkban azokat a főbb célokat határozzuk meg, melyek biztosítják a folyamatosságot 
és elősegítik az önkormányzat jövőbeni működéséhez szükséges források megteremtését.  
 
1. Fő célok 
 
A városi rangot nyert település fő céljai alapvetően nem változnak, a korábbi célkitűzéseket 
célszerű elmélyíteni.  
 
1.1. A lakosság életkörülményeinek javítása élhető települési környezet kialakításával. 
1.2. Mezőgazdasági versenyképesség megőrzése. 
1.3. Az európai integrációból adódó lehetőségek kihasználása. 
1.4. Prioritások a fenti célok megvalósítása érdekében: 

 Környezet tudatosság kialakítása. 



 Esélyegyenlőség biztosítása. 
 Önkormányzati gazdálkodás stabilizálása. 
 Helyi gazdaság fejlesztésének elősegítése. 
 Közösségek erősítése. 

 
2. Fejlesztési elképzelések 
 
A Képviselőtestület 147/2006.(VII.31.) sz. határozatával elfogadta a 2007-2013. évekre 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseit. 
Fejlesztési elképzeléseink túlmutatnak a 2007-2013. uniós fejlesztési időszakban 
megvalósítható beruházásokon, így a 2014-2019. évekre szóló fejlesztési elképzelések között 
találhatunk az előző ciklusban tervezett, megkezdett fejlesztéseket is. 
 
Tervezett fejlesztések fő csoportjai: 

 Ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása, az ivóvízhálózat 
rekonstrukciója. (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelésében.) 

 Szennyvíztisztító hálózat kiépítése, szennyvíztisztítás technológiai hátterének 
korszerűsítése. 

 Település belterületének átfogó rendezése. 
 Holt-Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú fejlesztések. 
 Oktatási (KLIK vagyonkezelésében), nevelési infrastruktúra fejlesztés, felnőtt képzés, 

foglalkoztatás segítése.  
 Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek védelme. 
 

A hat főcsoportnál figyelemmel voltunk arra, hogy minél több lehetőségünk legyen a 
pályázati források kihasználására.  
A fejlesztéseknek összhangban kell lenni az önkormányzat kötelező és nem kötelező 
feladatainak szinten tartásával. A fő cél elérése a település népességmegtartó erejének 
megőrzése.  
 
 
3.) Munkahelyteremtés feltételeinek javítása 
 
A munkahelyteremtés legfontosabb eszközei: 

 a termelő infrastruktúra beruházások befejezése, a szennyvízhálózat megépítése 
 iparosításra alkalmas terület biztosítása a régi vásártér területén (1539/………. hrsz.) 

víz, gáz, út, villany közművekkel 
 Bölcsőde fenntartásával és a hároméves kortól igénybe vehető óvodai ellátással 

segítjük a családokat a munkavállalásban. 
 Segítjük a turisztikai vállalkozások beindítását.  
 Az idősek és arra rászorulók védelmére az SOS segélyhívó telefonrendszer 

működtetése 2019-ig. 
  

Vállalkozások megsegítése érdekében továbbra is támogatni kell a helyi foglalkoztatást.  
 
4.) Településfejlesztés-politika 
 
Településfejlesztés politikánk fő céljai: 

 a termelő infrastruktúra beruházások befejezése,  



 környezetünk megóvása, szebbé tétele, 
 a település szennyvíz beruházásának megvalósítása, 
 a település közvilágításának korszerűsítése gazdaságosabb üzemmóddal azonos 

színvonal biztosítása mellett,  
 az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése gazdaságos fűtési mód 

átalakítással, 
 a játszótér fenntartása (Fegyvernek Hársfa úton és a Szapárfalui középrészen). 

 
A fejlesztési céljaink megvalósításakor összhangot kell teremteni az önkormányzat anyagi 
teherviselő képességével úgy, hogy biztosítva legyen az önkormányzat kötelező és nem 
kötelező feladataihoz a szükséges működési pénzeszköz is.  
Településfejlesztésünk átfogó elképzeléseit a rendezési tervünk megalapozása érdekében 
kiadott 134/1998.(IX.24.) sz. határozatban foglaltuk össze, melyet az Önkormányzat 
Képviselőtestülete 20/2011.(I.27.) sz. határozatával felülvizsgálta. A határozatban 
megfogalmazott célok hosszútávon biztosítják a település fejlődését. E célokat kismértékben 
módosítja jelen fejlesztési koncepció.  
Fejlesztéspolitikánknál figyelemmel kell lenni költségvetésünk stabilizálására, a 3. pontban 
megfogalmazott fejlesztési célokra, az önkormányzat működésének megőrzésére, főbb 
célkitűzéseinkre, a városias település kialakítására.  
 
 
5.) Adópolitika 
 
A mindenkor érvényes helyi adók esetében a magánszemélyek kommunális adója és az 
iparűzési adóból befolyó összegből biztosítani kell a fejlesztési elképzelések megvalósítását. 
A lakossági adóknál figyelemmel kell lenni a lakosok teherbíró képességére és közüzemi 
díjainak mértékére, a közüzemi szolgáltatások teljes kiépítése érdekében továbbra is fenn kell 
tartani az adókedvezmény rendszerét.  
 
 
6.) Közszolgáltatás politika 
 
Az önkormányzati közszolgáltatásokat továbbra is az önkormányzat által fenntartott 
gazdálkodási egységekkel kell biztosítani. A közszolgáltatások működtetésénél fő cél, hogy 
az önkormányzat olyan árpolitikát tudjon kialakítani, mely biztosítja a közszolgáltatás 
fenntartását, figyelembe veszi a lakosok teherviselését, jövedelmi viszonyait. E célokkal 
biztosítani tudjuk a kintlévőségek elfogadható szinten tartását.  
 
Tovább kell biztosítani a közszolgáltatások körét zöld hulladék és építési hulladék szervezett 
gyűjtésének megvalósításával, az építési törmelék gyűjtőhely és komposztáló telep 
kialakításával. 
Állati hulladékgyűjtést térségi szintű részvétellel biztosítani kell.  
Ösztönözni, segíteni kell a lakosokat és a vállalkozásokat a szelektív gyűjtésben való 
részvételre, a veszélyes hulladék gyűjtésére.  
 
7.) Vállalkozások támogatása 
 
A vállalkozások támogatásának közvetett módja a termelő infrastruktúra teljes kiépítése; az 
ipartelepítésre alkalmas terület megfelelő áron történő biztosítása vagy bérbeadása.  
 



Induló vállalkozások segítésére továbbra is fenn kell tartani olyan nem lakás céljára szolgáló 
épületeket, melyek bérbeadásával biztosítani tudjuk működő vagy induló vállalkozások 
letelepedését a településen.  
 
 

III. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ 
FELADATAINK 

 
Meg kell őrizni a hagyományos rendezvényeinket az intézmények által felvállalt többlet 
feladatokat (nyári napközi, úszásoktatás) továbbra is támogatnunk kell a sportkört. A 
„Fegyvernek Szelleme Pantheon” keretében az elszármazottakkal tartani kell a kapcsolatot , 
hogy ne szakadjanak el végleg a településünktől. E feladatokra a mindenkori költségvetésben 
a lehetőségek szerint kell forrást biztosítani.  
 
A gazdasági program megvalósítása érdekében a mindenkori költségvetés lehetőségéhez 
mérten kell elkülönített forrást biztosítani a civil szervezetek, a közművelődés, az oktatási 
intézmények többletfeladataihoz. 

 
1. Óvodai ellátás 

 
Az óvodai ellátást jogszabály szerint biztosítja a helyi gyermekek részére.  
 

2. Kultúra  - sport 
 

A település kulturális és népi hagyományainak megőrzése, új hagyományok 
megteremtése, a település lakóinak közművelődésbe való bevonása a jövő 
szempontjából meghatározó feladat. A meglévő Községi Könyvtár, Művelődési Ház 
és a Honismereti Gyűjtemény fenntartása, karbantartása, lehetőségekhez képest 
fejlesztése indokolt. Szükség esetén a személyi feltételeket is tovább kell javítani, 
elsősorban a Honismereti Gyűjtemény kezelése, ápolása és a közművelődési feladatok 
még színvonalasabb ellátása érdekében.  
 
A helyi értékek feltárására Helyi Értéktár Bizottságot működtet az önkormányzat.  
 
A Wágner Parkban tömegsport céljára szolgáló létesítményeket kell építeni.  

 
3. Egészségügy 
 

Az egészségügy működési feltételeinek javítása érdekében bővíteni kell az Orvosi 
Rendelőt. Mikro-térségi szinten fenntartani az ügyeleti rendszert. Az ügyeleti ellátás 
működése feltételeinek javításához a társult önkormányzatokkal közösen 1 db új 
ügyeleti autó beszerzését tűzi ki célul. A civil szervezetek bevonásával, 
támogatásukkal egészség-megőrző programokba a lakosságot egyre nagyobb számban 
be kell vonni. Támogatni kell az EGYMI járó beteg ellátás színvonalának fejlesztését. 
Korszerű egészségnevelési programokat kell szervezni – különös tekintettel a 
veszélyeztetett csoportokra. 

 
       4. Szociálpolitika 
 



                                   A szociális ellátást mikro-térségi szinten a Csorba Mikro-térségi Szociális 
intézményfenntartó Társulás fenntartású intézményben kell biztosítani. Kiemelten kell 
támogatni a hátrányos helyzetűek társadalomba történő beilleszkedését. Célirányos 
programok szervezése a hátrányos helyzetű családok számára. Továbbra is biztosítani 
kell a hajléktalanoknak az alkalmi hajléktalan szállást és kiemelten kell kezelni az 
időskorúak ellátását, valamint az SOS segélyhívó telefonrendszer fenntartását, 
működtetésének további fejlesztését. 

 
5. Lakásgazdálkodás  
 

A bérlakás állomány megőrzése, komfortfokozat növelése érdekében szükséges az 
elkülönített lakásalap fenntartása. Továbbra is biztosítjuk az önkormányzati dolgozók 
lakhatását segítő munkáltatói kölcsönt. 
 

6. Idegenforgalom 
 

Az idegenforgalom fellendítése érdekében az önkormányzatnak kezdeményező 
szerepet kell vállalni. A Holt-Tisza rehabilitációjával az öko vadász és a horgász-
turizmus, a Kálvária domb adottságának kihasználásával a falusi turizmus alapjait meg 
kell teremteni. Az idegenforgalmi célok elérése érdekében a térségünkben érintett 
turisztikai szervezetekkel, a horgász, vadász és a Baldácsy egyesületekkel is együtt 
kell működni.  

 
7. Közrend, közbiztonság, vagyonvédelem 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közrend, közbiztonság és 
vagyonvédelem kialakítása érdekében vállalja: 

a.) közterület-felügyelet működtetését, 
b.) térfigyelő kamerarendszer üzemeltetését. 

 
 

IV. GAZDÁLKODÁS BIZTONSÁGA 
 
 

1.  A mindenkori költségvetésben az önkormányzat működésének stabilizálása érdekében 
– mivel költségvetési hiány nem tervezhető, ezért törekedni kell költségvetési tartalék 
képzésére - a költségvetési hiány mértékét (folyószámlahitel) csökkenteni kell.  

 
2.  A vállalkozói vagyont meg kell őrizni. 

A vállalkozói vagyon működtetésénél figyelemmel kell lenni az önkormányzati 
feladatokra és a bevételek folyamatos növelésére.  

 
Fegyvernek, 2015. március 17. 



          1. sz. melléklet 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

Településfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló 105/2005.(VI.30.) sz.  
és a 20/2011.(I.27.) sz. határozata  

 
 
 
OPERATÍV PROGRAM, ÉS PROJEKT MEGNEVEZÉS BECSÜLT KÖLTSÉG FT-BAN ÜTEMEZÉS (ÉV, TÓL-IG) 
1. Az ivóvíz szolgáltatás technológiai 
színvonalának javítása, az ivóvízhálózat 
rekonstrukciója 

413 millió Ft 2015-2019 

a. Vízhálózat korszerűsítése, tolózáraknák 
felújítása, a fertőtlenítő rendszer korszerűsítése, 
fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének 
bevezetése 

343 millió Ft 2015-2019 

b. Térinformatikai rendszer kiépítése és 
közműtérkép elkészítése 

10 millió Ft 2015-2019 

2. Szennyvíztisztító hálózat kiépítése, 
szennyvíztisztítás technológiai hátterének 
korszerűsítése 

3500 millió Ft 2015-2019 

a. Szennyvízhálózat települési szintű kiépítése, 
szennyvíztelep kapacitásának bővítése, utótisztító 
tó hatékonyságának javítása 

3350 millió Ft 2015-2019 

b. Komposztáló telep létesítése 150 millió Ft 2015-2019 
3. Település belterületének átfogó rendezése 605 millió Ft 2015-2019 
a.) A település központi területeinek 
rehabilitálása, szociális város rehabilitáció és  : 
Piac kialakítása; szovjet emlékmű átalakítása és 
áthelyezése, Nepomuki Szt. János szobor és 
környezetének rehabilitációja/áthelyezése, 
egységes buszvárok és buszöblök kialakítása, 
parkolók és kerékpártárolók építése 

300 millió 2015-2019 

b. Belterületi utak építése 100 millió Ft 2015-2019 
c. Középületek felújítása, valamint 
energiaracionalizálása 

120 millió Ft 2015-2019 

d. Komplex belterületi belvízelvezetés 
megvalósítása 

300 millió Ft 2015-2019 

e. Római Katolikus Templom teljes rekonstrukciója 50 millió Ft 2015-2019 
f. Református Templom teljes rekonstrukciója 50 millió Ft 2015-2019 
4. Holt – Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai 
célú fejlesztések 

2257 millió Ft 2015-2019 

a. Holt – Tisza rehabilitáció 1000 millió Ft 2015-2019 
b. Bíró kastély felújítása 100 millió Ft 2015-2019 
c. Wagner park (téglagyári gödör) rehabilitációja, 
szabadidő park kialakítása 

300 millió Ft 2015-2019 

d. Tájház kialakítása 50 millió Ft 2015-2019 
e. Malomépület turisztikai célú hasznosítása 600 millió Ft 2015-2019 
Fegyvernek – Surjány kerékpárút kiépítése 100 millió Ft 2015-2019 
5. Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás 
fejlesztése 

1220 millió Ft 2015-2019 

a. 16 tantermes általános iskola építése 1000 millió Ft 2015-2019 



b. A hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli 
emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának 
javítása 

50 millió Ft 2015-2019 

c. mentőállomás feltételeinek megteremtése 20 millió Ft 2015-2019 
d. Sportcsarnok építése 300 millió Ft 2015-2019 
e. Óvodák felújítása, bővítése, korszerűsítése 50 millió Ft 2015-2019 
6. Település külterületének átfogó rendezése, 
természeti kincsek védelme 

980 millió Ft 2015-2019 

a. Természeti kincsek megóvása, fenntartása 
(Kunhalmok, Tintagyep) 

50 millió Ft 2015-2019 

b. Külterületi földutak burkolása 400 millió Ft 2015-2019 
c. Átfogó fásítási program 30 millió Ft 2015-2019 
7. Iparterület fejlesztése (közművesítés) 500 millió Ft 2015-2019 
ÖSSZESEN:  18298 millió Ft  
 
FORRÁS: Pályázati támogatás és saját erő. 


