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Elõszó
Egy pályázathoz elõszót írni mindig kihívás – de nagy és nemes feladat.
Röviden összefoglalni azt, amit sok- sok oldalon keresztül részleteiben
bemutatunk – szinte lehetetlen. Minden ember, aki dolgozott a pályázaton, a saját feladatát érzi kiemelkedõnek, fontosnak.
Ez így is van rendjén. Ezért nem is törekszem a tartalomszerû ismertetésére, csak a gondolatiság, a cél megfogalmazására. Bízom benne,
hogy sikerül az elõszóval átadnom azt az érzést, feladatmegvalósítást,
amiért indult a pályázat. A belsõ motivációk a pályázat elõkészülete
során meghatározták a jövõképet, és a mindennapi cselekedeteinket.
Fegyvernek, az Alföld közepén, Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, a 4-es fõút mellett. Itt megtalálhatók az alföldi táj jellegzetes
elemei, a kunhalmok. Ezen kunhalmok védettek. A fegyverneki Domb
gyógyító ereje sok látogatót vonz a községbe, ennek jelentõségét a turisztikai vonalba is szeretnénk bekapcsolni. Földrajzi fekvése révén a
Tisza-tóhoz községünkön keresztül vezet az út.
Szeretnénk az átutazó vendégeknek olyan kulturális programot, eseményt kínálni, hogy kedvük legyen községünkben is idõzni.
A Holt-Tisza csodálatos szépségét, annak egyedi varázsát az egész országnak bemutatni, és nemcsak a nyári idényben lévõ horgászatot
népszerûsíteni, hanem annak téli varázsát is kiemelni.
Fegyvernek lakói szorgos emberek. Erre alapozva a most nagy munkanélküliség felszámolására munkahelyek kialakítása, kézmûves ipar
mielõbbi bevezetése. A mezõgazdaság, a növénytermelés, állattenyésztés, és a nagy múltra tekintõ kertészet községünkben mindig is
meghatározó volt. A szakemberek segítségével és a szakképzett fiatalokkal ez megvalósítható terv, és vonzást jelent a körülöttünk lévõ
falvaknak is.
Nem csodát, álmot várunk, hanem a két kezünk által létrehozott értéket!
Most van itt az a pillanat, amikor elõre kell tekinteni, és a község megfogalmazza, meghatározza a jövõképet, hogy a következõ esztendõkben belevághassunk annak megvalósításába.
A „cél” elérhetõsége hatalmas energiát, lendületet és pezsgést ad. Már
csak egyetlen rövid híd /a várossá nyilvánítás/ választ el attól bennünket, hogy az álmaink, kezünk építõmunkája, a kihívás nagyszerûsége
segítse a felemelkedés folyamatát.
A lakosság erre kész, hiszen fokozatosan ráhangolódott erre a munkára, és a tudatos teremtõ képesség segítségével hatalmas feladatokat
tûzött ki célul:
Az ugrásszerû fejlõdést, a kitartó munka csodákat teremtõ képességét.
Fegyverneki költõnõ tollából
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I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE
1. A nagyközség területi elhelyezkedése
Fegyvernek Jász - Nagykun - Szolnok megye közepén, a Tisza bal partján, a Jászság és a Nagykunság között fekvõ nagyközség, amely a közigazgatás folyamatban lévõ változásáig a Törökszentmiklósi
kistérséghez ill. az Észak - Alföldi régióhoz tartozott. Fegyvernek közigazgatási területe a Kevi Kristály része. Tehát elmondhatjuk,
hogy földrajzi fekvése igen
kedvezõ. Területe 7148 hektár.
Külterületét rövid szakaszon az
élõ Tisza is érinti, a Tisza holtága
pedig belterületéig nyúlik. Egykor fontos tiszai kikötõhely. A
települést keletrõl Kenderes,
délrõl Örményes, nyugatról
Törökszentmiklós és a Tisza folyó, északról Tiszabõ határolja.
Külterületi részeit vadvizek, kisebb nádas foltok tarkítják. A tájra
jellemzõ Kenderes - Bánhalma felõli szikes legelõk .
Fegyverneknél 1856-ban szabályozták a Tiszát (74 átvágással) s építették ki a települést védõ töltéseket,
melynek
hossza
meghaladja a 20 km-t.. A szabályozással Fegyverneken kialakított két holtág a település
belterületének egy részével határos, mely sajátos hangulatot
ad a Holt-Tisza (eredetileg az élõ
Tisza) gátoldalához tapadóan
kialakított településrésznek.

2. Természeti jellemzõk
Éghajlata
Éghajlata mérsékelten meleg – száraz és a meleg-száraz övezet határán elterülõ kistáj. A nyári évnegyedben 810-820 óra, a téliben 190 óra
napsütés jellemzõ. Évi középhõmérséklete 10,2-10,4 °C. Legalacsonyabb minimum hõmérséklete -17 °C és -17,5 °C között várható.
Az évi csapadék 550-600 mm között van, ebbõl a szempontból az ország egyik legszárazabb tájkörzetébe tartozik, erõs vízhiányban szenvedõ terület.
A leggyakoribb szélirány északkeleti, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s.
Az alacsony, de ármentes síkság felszínét az elhagyott folyómedrek,
morotvák és néhány kunhalom teszi némileg változatossá.
Vízrajz
Száraz, gyér lefolyású erõsen vízhiányos területen fekszik Fegyvernek.
A Tisza folyó a település nyugati határát érinti, kis szakaszon határfolyó.
A Tisza szabályozása elõtt a területnek csak kis részét öntötte el a vízgyûjtõ hely az ún. Büdöséri tó, melyrõl a víz a Büdös-éren keresztül a
Berettyóba jutott.
Jelentõs vízfelületet képez a Fegyverneki Holt-Tisza ág. Az 1856-os Tiszai átvágás két holtágat alakított ki, melynek hossza meghaladja a 20
km-t.
4

A település külterületének K-i felén húzódik végig É-D irányban a
Nagykunsági fõcsatorna, mely a belvizek elvezetésére, száraz idõszakban öntözésre szolgál.
A belterülettõl délre, Szapárfalu alatt húzódik szintén É-D irányban a
Büdös-éri fõcsatorna, a településtõl ÉK-re mesterséges csatornák szövik át a területet.
Növény és állatvilága
A Tiszántúli flórajárásba sorolandó kistáj legfontosabb potenciális erdõtársulásai a fûz- nyár- éger ligeterdõk, a tölgy- kõris- szil ligeterdõk,
a sziki tölgyesek és a tatárjuharos lösztölgyesek. Jellemzõek a szikes
mocsarak és a hernyópázsitos rétek. A kunhalmokon a természetes
lösznövényzet is fennmaradt.
Fegyvernek Kenderessel és Tiszabõvel határos külterületén szikes õsgyep lelhetõ fel, melynek jellegzetes növénye a sziki lelleg, vagy sóvirág. A terület vonuló vízimadarak pihenõ és gyülekezõ helye.
A költõfajok közül jellemzõ a vörös vércse, a sárga billegetõ, az egerész
ölyv és a búbos banka. Itt fordul elõ a barna ásóbéka.
A Tisza holtága a tavaszi és õszi
madárátvonulás alkalmával számos védett madárfaj számára
fontos védett táplálkozó- és
pihenõhely.
Jelentõs számban találhatók vadonélõ állatok: fácán, vadkacsa,
mezei nyúl és õz. Ezek az állatok
vadászat szempontjából is
jelentõsek.
Ásványkincse nincs, idõszakos
fakitermelés a Tisza melletti galériaerdõkben lehetséges.
Talaja igen kötött: sztyeppesedõ réti szolonyec, alföldi mészlepedékes
csernozjom, illetve kisebb mértékben réti csernozjom. A talajvízhatás
alatti mélyebb fekvésû területek kiterjedt talajtípusát az agyag, vagy
agyagos vályog mechanikai összetételû réti talajok és kisebb kiterjedésben a fiatalabb, kisebb humusztartalmú réti öntéstalajok
képviselik. A szikes talajok mennyisége is számottevõ.
A tájhasználatra jellemzõ, hogy az értékes termõföldet mezõgazdaságilag hasznosítják, elsõsorban a szántóföldi növénykultúrák területei
jellemzõek.
Természetvédelmi értékek: A külterület Nagykörûvel határos részén,
a Tisza hullámterében helyezkedik el a Közép - Tiszai Tájvédelmi Körzet fegyverneki szakasza, mely országos jelentõségû védett terület. Az
1998. évi LIII. törvény ex. lege
védetté nyilvánította az összes
kunhalmot,
melyek
Fegyverneken az alábbiak: Fekete halom, Mányai halom, Kettõs halom, Lelovich halom, Nagy
Koller halom, Eperjes halom
(részben feltárt régészeti lelõhely). A Kálvária dombnak tulajdonított „gyógyító erõ” a
település idegenforgalma számára
lehetõségeket
rejt
magában.

5

3. A település múltja
Fegyvernek területe már a bronzkorban is lakott volt, a régészeti ásatások során a szapárfalui részen és Szakáll-pusztán találtak erre utaló
tárgyakat, a belterületen pedig vaskori és
szarmata leletek kerültek elõ a föld
mélyébõl.
A nagyközség nevének eredete egészen az
Árpád-korig nyúlik vissza. Foglalkozásból
alakult helynév, fegyverhordozók faluja
volt, akik királyi szolgálónépekként éltek.
1212-ben említik elõször, de elõfordul az
1219. évi Váradi Regestrumban is. Fegyvernek ekkor egyházi szempontból a kemeji fõesperességhez tartozott. A XIV. század okleveleiben többször fordult elõ, mint
„Feguernek”. (TÓTH T. 1980)
Ebben az
idõben még halászatból és pásztorkodásból
éltek a lakosok, mert a sok árvíz bizonytalanná tette a termelést. A XV. század folyamán a Kompolthyak birtoka volt. Az
adományozást tárgyaló oklevélben mint oppidum szerepelt, vagyis e
korban vára is lehetett a helységnek. IV. Béla a tatárjárás ismétlõdésétõl félve kötelezte a községeket erõdítmények építésére, mivel a lovas
nomádokat ez meg tudta állítani. Így települt Fegyvernek lakossága a
mai Csonkatorony köré.
Az 1300-as évektõl a Domoszlai, a Kompolthy, majd a Guthi-Országh
család rendelkezett nagyobb birtokkal a településen. Egy 1402-es okirat említi, hogy a vám és halászhelyek jövedelmét, 16 jobbágytelket,
112 darab ménesbeli lovat Zsigmond király parancsára Szentjakabi
László fia birtokából Domoszlai Demeter birtokába adtak át.
Így a XIV. században a Domoszlay família, majd a Kompolthy család
lett a helység földesura, 1417-ben pedig már országos vásárt tartó mezõvárosként említették Fegyverneket. 1552-tõl a Guthi Országh család
volt a település birtokosa, amely a török idõkben is hosszú ideig lakott
maradt. A XIV-XV. században virágzó vámszedõhely a Tisza bal partján, jelentõs halászattal. A XV. században már országos vásárt is tartottak a mezõvárosi kiváltságokat élvezõ Fegyverneken.
A török hódoltság korának végén 1686-87-ben Giraj tatár kán seregei
teljesen elpusztították a falut.
A XIX. század közepén a gróf Szapáry és a báró Baldácsy családok rendelkeztek itt a legjelentõsebb földterülettel. Majorsági cselédek, dohányosok, pásztorok lakják a pusztákat egészen 1845-1846-ig. Ekkor
Szapáry József gróf és neje Orczy Anna Felsõ- Fegyvernek pusztán németeket telepített le Bács-Bodrog és Torontál vármegyébõl, s létrehozta az Annaházának illetve Szapárfalvának nevezett települést.
Fényes Elek így ír 1851-ben Fegyvernekrõl Magyarország Geográfiai
Szótárában:
"Roppant puszta Heves vármegyében a Tisza bal partján,
Törökszentmiklós és Bánhalma közt. Van 3095 lakosa, kik többnyire
cselédek, pásztorok, haszonbérlõk."
A betelepítettek földet vásároltak. A legeltetõ állattartást kiváltották
intenzív növénytermesztéssel. A helyi svábság elmagyarosodása már
az 1870-es években megkezdõdött, lényegében 1910-re be is fejezõdött, a német nyelvû oktatás 1895-ben szûnt meg az iskolában. A szorgalmas svábság néhány évtized alatt anyagi jólétbe került, ami
lehetõséget adott a tehetséges, fõleg fiú gyermekeik taníttatására.. A
középiskolába, nem ritkán egyetemre került fiatalok már magyar kul-
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túrán nõttek fel, magyar hazafias nevelést kaptak, s mivel szüleik sem
beszélték apáik, nagyapáik nyelvét, érzelmileg is magyarok lettek.
A XX. század végén a németes hangzású nevek és az étkezési szokások
emlékeztetnek a betelepítésre.
(A sváb betelepülés hatásainak bemutatására a mellékletek között külön fejezetet szenteltünk)
A szabadságharc bukása után Vörösmarty Mihály és Bajza József 1849.
októberében két hétig Orczy Antal házában rejtõzködött.
A
település
1871-ben
lett
nagyközség,
s
1876-ban,
Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulásakor a Tiszai középjárásba
sorolták. 1900-ra a lakóinak száma több mint 5.000 fõ. Az I. világháborút követõ román intervenció során súlyos harcok folytak területén.
Fegyverneknél 1856-ban szabályozták a Tiszát (74 átvágással) s építették ki a települést védõ töltéseket, mely 1925-ben feleslegessé váltak. Az ezt megelõzõ idõszakban a Tisza vize áradáskor a Berettyóig
ért. Az árvizek a nagyközség területének nagyobb részét nem veszélyeztették, így ott nem az ártéri gazdálkodás volt jellemzõ, hanem a legeltetõ állattartás és a szántóföldi gazdálkodás.
1924-ben a Klebersberg program keretében elkezdõdött az iskolák
építése. Fellendülés a mezõgazdaságban csak 1933-ban történt. Ettõl
kezdve ismét javuló tendencia állt be. A gazdák, akik még nem mentek
tönkre, kifizették adósságukat, amit az akkori jó termések is elõsegítettek. A Vörös Csillag Termelõszövetkezet 1950-es megalakulása
után a földterületek fokozatosan a szövetkezethez kerültek

4. Fegyvernek az 1960-as évektõl
A fuzionálásukat követõen a településen 3 szövetkezet maradt.
1962-tõl vált lehetõvé, hogy a termelõszövetkezetekben nagyüzemi
gazdálkodás mûködjön és ennek nyomán javuljon a község
lakosságának szociális helyzete.
Fordulatot 1990-ben a rendszerváltás hozott, miután kikiáltották a
Magyar Köztársaságot.
Ezt követõen az állami vállalatok felbomlottak, a tsz-ek megszûntek. A
földterület 80%-a magántulajdonba került, a tsz-ek területe a korábbinak töredékére zsugorodott, kft-ké vagy részvénytársaságokká alakultak, a megmaradtak is jobbára bérelt földeken gazdálkodnak.
Földekhez ezután kárpótlási jegyekkel lehetett hozzájutni, de már jóval kevesebben éltek ezzel a lehetõséggel, így a mezõgazdaság elvesztette vezetõ szerepét. Ezekkel párhuzamosan megindultak a
jelentõsebb infrastrukturális fejlesztések a településen. Ilyen volt például a szilárd burkolatú utak lerakása, a telefonhálózat, illetve a
vezetékes gázhálózat kiépítése.
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II. FEGYVERNEK GAZDASÁGI FEJLÕDÉSE, TÉRSÉGI SZEREPE, INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLETTSÉGE
1. Közmûhálózat
1.1. Elektromos energia ellátás
Fegyvernek elektromos ellátását a törökszentmiklósi 120/120 KV-os
állomás biztosítja közel 100%-ban. E mellett a településen délrõl Örményes felõl, keleti irányból Kenderes felõl, északi irányból Tiszabõ
felõl, nyugaton Nagykörû felõl van betápláló rendszer. A meglévõ
elektromos rendszer a közigazgatási és a belterület igényeket maradéktalanul kiszolgálja. 2003-tól a villamos energiát fogyasztó háztartások száma 100 %-os. A háztartások részére szolgáltatott villamos
energia 6361 MWh.
Az éves energiaigény jelentõsen nem változik. A meglévõ rendszer
bármilyen újabb lakossági, kommunális és vállalkozói igényt tud
fogadni.
A település közvilágítási rendszerének korszerûsítése 2002-ben történt. A közterület megvilágítási szintje megfelel a vonatkozó
elõírásoknak

1.2. Ivóvíz ellátás
A belterületi ivóvízhálózat az 1960-1970 –es években épült ki, hossza
92,9 km, amelybõl 39,7 km bekötõvezeték. A hálózat zömében körvezetékes. Az ivóvízhálózatba bekötött fogyasztóhelyek száma 2747. Az
ivóvízhálózatba nem kötött lakások a községben üzemelõ 19
db közkifolyóról ellátottak, így a
belterületen a lakosság 100%-a
számára biztosított a vezetékes
ivóvíz. A kitermelhetõ vizek
mennyiségileg
kielégítik
a
település
vízigényét,
azok
rendszerint jó minõségûek.
A községi vízmûvet 1970-ben
helyezték
üzembe.
A
Fegyverneki Vízmû telep kapacitása 2800 m3/nap, kihasználtsága átlagosan 26 %-os. A vízfelhasználás mennyisége átlag 550 m3/nap.
Az ivóvíz a település területén lévõ rétegvízre telepített, 4 db mélyfúrású kútból származik. A termelésbe állított ivóvízbázisok megfelelõ
természeti hidrogeológiai védettséggel rendelkeznek, nem
minõsülnek sérülékenynek.
A községben 200 m3 térfogatú térszíni tároló és 100 m3 térfogatú hidroglóbusz található, utóbbi felújítása 2010. évben megtörtént.
Az Intézmény 2013-ban a - 2010. évihez hasonló – átalakuláson megy
keresztül, mivel az ivóvíz-, szennyvíz- szolgáltatással kapcsolatos feladatokat átadta a Tisza - menti Regionális Vízmûveknek (TRV). Az átadással együtt az Intézmény 12 dolgozója kerül át a TRV –hez.

1.3.

Csatornázás, szennyvízkezelés

A település jelenleg nem rendelkezik szennyvízelvezetõ-csatornahálózattal. A keletkezett szennyvíz ingatlanok környezetében elhelyezett zárt, szigetelt szennyvízgyûjtõ aknákban kerül összegyûjtésre,
majd szippantással a szennyvíztisztító telepre szállítják.
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A telep mûködését tekintve SBR technológiával üzemel. A telep kapacitása 150 m3/nap, kihasználtsága csaknem 100 %-os, a tisztított
szennyvíz elsõdleges befogadója az utótisztító tó.
E telep fogadja be a szomszédos Örményes és Kuncsorba településekrõl is a naponta szippantott szennyvizet.
Ez a szennyvízkezelés azonban a rossz állapotban lévõ szennyvízgyûjtõ aknák miatt, melyekbõl sok esetben a talajba szivárog a szennyvíz,
jelentõs környezetszennyezést okoz. A környezetszennyezés mellett
jelentõsen akadályozza a nagyobb beruházások megvalósulását, mely
jelenleg a település még intenzívebb fejlõdésének a gátja.
A település vezetése évek óta foglalkozott a probléma megoldásával,
melynek eredményeként 2012. március 29-én aláírásra került „Települési szennyvíztisztító telep bõvítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” címû KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 számú projekt
támogatási szerzõdése.
Ezzel Fegyvernek történelmének legmagasabb támogatási összegét,
több mint 2 milliárd forint támogatást ítélt meg a település részére az
Európai Unió Kohéziós Alapja és Magyarország költségvetése. A beruházás nettó összköltsége: 2,780 milliárd forint. A támogatás összege
2,335 milliárd Ft, melyhez 0,445 milliárd forint önerõt kell a
településnek biztosítani.
A település életének és fejlõdésének egyik legnagyobb beruházása
2012 õszén kezdõdött és 2014 õszén fejezõdik be.
A megvalósulással a település jelenlegi lakterületének nagy laksûrûségû, központi részein – lakosságarányosan a település 91%-án – lesz kiépített szennyvízcsatorna hálózat, ahol a lakossági rákötések aránya
el fogja érni a 92 %-ot, az intézményi rákötések a 100%-ot.
A projekt megvalósulásával környezetvédelmi, ökológiai és gazdaságfejlesztési célok valósulnak meg:
– közcsatornán elvezetett szennyvíz 100%-a biológiailag tisztított
lesz,
– javul a felszín alatti vizek környezeti állapota,
– a szennyvíztisztító telep kiépítésével a tisztított szennyvíz kielégíti
a jogszabályokban elõírt határértékeket,
– biztosított lesz a szippantott szennyvíz kezelése
– nagy volumenû ipari, kereskedelmi, oktatási, kulturális, sport és
egyéb fejlesztések, beruházások jöhetnek létre.

1.4. Csapadékvíz elvezetés, belvíz elvezetés
Településünk a domborzati adottságok és a terep lejtésének alapján
síkvidéki település típushoz tartozik.
Települési vízrendezés feladata a települést fenyegetõ vízkárok megelõzése és elhárítása. Az elhárítás érdekében meg kell oldani a területre hulló csapadékvíz összegyûjtését és rendezett elvezetését a
befogadókba, valamint a káros, tartósan magas szintû talajvizek
elvezetését, ezzel a talajvízszint szabályozását.
Fegyvernek- Szajoli belvízrendszer része a településünket is magába
foglaló 64/a számú, 123 km2 területû Fegyvernek Büdöséri
belvízöblözet. Községünk belterületérõl Büdöséri fõcsatornán,
Kocsordosi fõcsatornán illetve közvetlenül kerül bevezetésre belvíz az
Alsóréti Holt-Tiszába. Öblözetünk befogadója az Alsóréti Holt-Tisza, fõ
befogadója az élõ Tisza.
A belterületi nyílt és zárt elvezetõ rendszer a hozzá tartozó mûtárgyakkal egységes hálózatot alkotva a csapadékvizeket gravitációsan,
vagy szivattyús beemeléssel a befogadókba juttatja.
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A település csapadékvíz elvezetõ rendszerek lényeges elemei a nyílt
csapadék csatornák, övárkok, útárkok.
A belterületi csapadékvíz elvezetõ rendszer tulajdonosa 1992-tõl
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, üzemeltetõje pedig a
Fegyverneki Vízmû és Községgazdálkodási Intézménye.

1.5. Hulladékkezelés
A településen 2003. március 1-jétõl megoldott a szervezett, kötelezõ
szilárd hulladék közszolgáltatás. A hulladék ártalmatlanítása lerakással történik a Kétpói Regionális Hulladéklerakó Telepen. A rendszeres
kommunális szilárd hulladék elszállítását az önkormányzat saját tulajdonú eszközeivel maga végzi. A már nem üzemelõ fegyverneki szeméttelepen a rekultivációs munkák 2010. évben megtörténtek. A
településen komposztáló telep megépítését célozták meg, pályázatok
segítségével folyik a település területén a szelektív hulladékgyûjtés
bevezetése.
A kommunális szemétgyûjtésbe bevont lakások száma 2565 (98 %),
minden ingatlanon kötelezõ a közszolgáltatás igénybevétele. A lakosságtól elszállított összes települési szilárd hulladék mennyisége
2011-ben 1074 tonna.

1.6. Földgáz ellátás
A településen a földgázellátás gerinchálózata teljes mértékben kiépült.
Az ingatlanok több mint 95%-án van gázcsonk. 2008-ban a vezetékes
gázt fogyasztó háztartások száma 2016 (75 %). A háztartásoknak értékesített vezetékes gáz 3572 km3. A település órai csúcs gázigénye
1000-1200 m3 (Forrás: TIGÁZ).
A településen két telephely található, ahol üzemanyag töltési lehetõség van. (MOL kút, Pajola Bt.) Ezeken kívül a település belterületén, 9
lakótelken történik konténeres PB gáz értékesítése.

1.7. Info- kommunikáció, hírközlõ hálózat
2004-ben a telefonhálózatba bekapcsolt lakások száma 1700 (65 %).
Fegyvernek Nagyközség távközlõ rendszerének vázát a Helyközi Távbeszélõ Igazgatóság üzemeltetésébe tartozó fényvezetõ kábelek alkotják. A vezeték nélküli távközlést a településen a Telenor, Vodafone, és
T-Mobil tornyok biztosítják. A kábeltelevíziós hálózat az egész településen kiépítésre került 2006-ban. Szélessávú Internet hozzáférési
lehetõség (ADSL, kábelnet, mikrohullámú) biztosított.
Helyi tv, illetve rádió nem mûködik. A lakosság tájékoztatása az önkormányzat által ingyenesen kiadott, kéthavonta megjelenõ Fegyverneki
Hírmondóban és a kistérség központjában mûködõ Törökszentmiklós
Rádión keresztül történik. Ezt kiegészíti a település honlapján található információs bázis, valamint a véleménynyilvánításra alkalmas
fórumok.

1.8. SOS segélyhívó telefonszolgálat
A település egyik fontos kommunikációs eszköze az „SOS Segélyhívó
telefonszolgálat”.
A rendszer 2012. április elején kezdte meg mûködését az Önkormányzat, Rendõrség, a Polgárõrség és a Szociális Gondozási Központ együttmûködésével. Az új szolgáltatás kiépítése egyedülálló a térségben,
mely a lakosság közbiztonsága és sürgõs egészségügyi ellátása érdekében mûködik. A lakossági igények alapján eddig 85 fõ kapott ingyenesen készüléket és kapcsolódott be a hálózatba. Elõször csak a
vezetékes telefonnal rendelkezõknek, de most már a mobiltelefonnal
rendelkezõk részére is biztosítani tudják a szolgáltatást.
Az SOS szolgáltatás a nap 24 órájában mûködik, munkanapokon reggel 8:00 órától 16:00 óráig a Gondozási Központ, délután 16:00 órától
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másnap reggel 8:00 óráig, illetve szombat, vasárnap és ünnepnapokon
a Polgárõrség látja el az SOS hívásokkal kapcsolatos feladatokat. Ehhez
partnerek a településen mûködõ orvosok,a rendõrség, települési civil
szervezet és egy önkormányzati intézmény is.

2. Közúthálózat, közlekedés- földrajzi helyzet
2.1. Vasút
A település vasúton a Budapest- Szolnok- Záhony vonalon érhetõ el. A
település Fegyvernek- Örményes vasútállomásról érhetõ el, mely Örményes közigazgatási területén, a fegyverneki belterülettõl mintegy 9
km-re található.

2.2. Közút
A 4. számú fõút átszeli a település Szapárfalui részét, ezzel igen jó kapcsolatot ad az átmenõ forgalom vezetésével a közúti forgalom lebonyolítására Budapest- Debrecen és az országhatár között.
Autóbusz összeköttetés : Szolnok - Törökszentmiklós - Fegyvernek Tiszabõ - Tiszaroff; Szolnok - Törökszentmiklós – Fegyvernek - Karcag; Szolnok - Törökszentmiklós - Szapárfalu - Kisújszállás; Szolnok Törökszentmiklós - Fegyvernek - Tiszabõ - Tiszaderzs; Fegyvernek Örményes – Kuncsorba, Szolnok- Törökszentmiklós- FegyvernekKunhegyes- Tiszafüred. A település belterületén helyi tömegközlekedési járat nem üzemel, de ez a 20-30 percenként közlekedõ helyközi
járatokkal megoldott.
A környezõ nagyobb helységektõl való távolsága: Kunhegyestõl 25
km-re, Kisújszállástól 18,7 km-re, Törökszentmiklóstól 15,6 km-re,
Szolnok megyeszékhelytõl 34,4 km-re fekszik.
A település közvetlen kapcsolata Tiszafüreddel a 34-es számú fõközlekedési úttal, míg a település fõ gerincét adó 3216. jelû országos mellékúttal szintén biztosított. A település összeköttetésben van a 4204.
jelû országos mellékúttal Kuncsorbával, valamint a 3223. jelû úttal
Nagykörûvel a Tisza folyóig.
Erõsségeink a jó megközelíthetõségünk, a 4. számú fõút, ill.
Törökszentmiklós, Szolnok közelsége miatt.

2.3. Vízi közlekedés
A településnek hajókikötõje nincs, a közúti közlekedést
Fegyvernek-Nagykörû között a Tisza folyón áthaladó komp biztosítja.

2.4. Önkormányzati utak, járdák
2004-ben az önkormányzati tulajdonú utak hossza 189,859 km, ebbõl
belterületi út 45,587 km, melybõl 37,025 km burkolt út (80 %). Külterületen 144,272 km úthálózat van, melybõl 6,030 km kiépített. A járdahálózat hossza 2012. évben 72 km (80 %-os kiépítettség).
A település helyzetébõl és gazdasági struktúrájából adódóan a napenergia, szélenergia és biomassza, hasznosítási lehetõségei jelentõsek. Ezen kívül az energiaerdõk telepítése és hasznosítása is tervezés
alatt áll, bízva a városi rang elérésében, a tervek nagyobb lökést
kapnak a megvalósítás felé.

11

III. FEGYVERNEK ÉS TÉRSÉGE, ÉRTÉKEI, TELEPÜLÉSRENDEZÉS
1. Földrajzi elhelyezkedés, térségi kapcsolatok
A település földrajzát alapvetõen meghatározza, hogy három oldalról
város, két oldalról község határolja. A községek által határolt vonalon
Déli irányba további egy, Északi
irányba közvetlenül további 3
község terül el, melyek irányában a késõbbiekben bemutatott
térségi szerepet lát el Fegyvernek (egészségügy, közbiztonság,
oktatás-nevelés, szociális gondozás, étkeztetés, közüzemi
szolgáltatás terén, melyre a
jövõben is nagy igény van).
Településhálózati szempontból a település igazgatási területének szomszédjai:
Északon:
Tiszabõ
Keleten:
Kenderes
Délen:
Örményes
Délnyugaton:
Törökszentmiklós
Nyugaton:
Tisza-folyó, azon túl Nagykörû
Fegyvernek környezõ városgyûrûje:
Északkeleten:Kunhegyes
Keleten:
Kenderes és Kisújszállás
Délnyugaton:
Törökszentmiklós és Szolnok

1.1. A kistérség legfontosabb alapadatai
A kistérségi rendszeren belül Fegyvernek mikrotérségi szereppel bír,
hiszen a szomszédos falvak, Kuncsorba, Örményes, Tiszabõ, de a
Kunhegyesi kistérséghez tartozó Tiszagyenda településrõl is sokan
keresik a települést céljaik eléréséhez.
Fegyvernek központi szerepe érvényesül az alábbi társulásokban:
2007-tõl az óvodai és alapfokú oktatásban, a szakiskola és a Szociális
Gondozási Központ mûködtetésében 3 önkormányzat társulása (
Fegyvernek- Örményes- Kuncsorba) jött létre.
2007-tõl Fegyvernek- Örményes körjegyzõségben mûködik. Örményes település megkereste Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatát
2013. január 1-tõl közös hivatal létrehozására, Fegyvernek vállalja a
közös hivatal mûködtetését, döntés február hónapban várható.
A szennyvíz-, és hulladékszolgáltatás is Fegyvernek- ÖrményesKuncsorba részére szolgáltat. A lakossági ivóvíz szolgáltatást 2012.
december 31-ig végezte Fegyvernek és Örményes irányában.
A három település több évtizede mûködik együtt az orvosi ügyelet
megszervezésében, mely 2013. évtõl kibõvül Tiszagyenda és Tiszaroff
településekkel.
A rendõrõrs adminisztrációjának közös fenntartásában részt vesz:
Fegyvernek- Örményes- Kuncsorba- Tiszabõ- Tiszagyenda-Tiszaroff.
A társulások a jogszabályi módosulásokig szakmai és gazdasági szempontból a települések megelégedésére mûködtek, jól bizonyítja ezt az
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is, hogy az állami szervezeti átalakítások nyomán eredeti szervezeti
struktúrájuk megmarad.
Az oktatásban, az ivóvíz ellátás esetén továbbra is Fegyvernekrõl történik a szolgáltatás végzésének irányítása.
Fegyvernek 2013. január 1-jéig a Törökszentmiklósi Kistérség tagja. A
kistérségi szerep megváltozása napjainkban folyamatosan történik.
A kistérség településrendszerébe a központi településen
(Törökszentmiklós) kívül 7 település tartozik, Fegyvernek, Kengyel,
Tiszapüspöki, Tiszabõ, Tiszatenyõ, Örményes, Kuncsorba. A legnagyobb közülük az óriásfalunak számító Fegyvernek, ami a 2012-es
adatok alapján 7016 fõs lakossággal rendelkezik, a legkisebb pedig
Kuncsorba, közel 600 fõvel.

1.2. Fegyvernek a lakosságszám sorában elfoglalt aktuális
helye
Fegyvernek település várossá formálódásának igényét a lakosságszáma is indokolja, hiszen e tekintetben az egyedüli olyan nagyközség,
mely nem Pest megyében található.
Település

Megye

Kistérség

Lakosságszám/fõ
2010. január. 1.

Solymár

Pest

Pilisvörösvári

10 129 fõ

Kerepes

Pest

Gödöllõi

9975 fõ

Csömör

Pest

Gödöllõi

9192 fõ
(2011. jan. 1.)

Tárnok

Pest

Érdi

9135 fõ

Kiskunlacháza

Pest

Ráckevei

9086 fõ

Sülysáp

Pest

Nagykátai

8268 fõ

Piliscsaba

Pest

Pilisvörösvári

8074 fõ

Õrbottyán

Pest

Veresegyházi

7229 fõ

Fegyvernek

Jász-Nagykun
-Szolnok

Törökszentmiklósi

7016 fõ

1.3. Település szerkezete
A történelem során Fegyvernek többször teljesen megsemmisült,
majd az 1800-as évek elején kezdett újra fejlõdni. A községben
1846-ban gróf Szapáry Istvánné báró Orczy Anna német ajkú lakosságot telepített, akiknek lakótelkeket osztott.
Az általa alapított Annaházán (Sváb falu) szabályozott, mérnöki tervek
alapján készült, párhuzamos utcákra felfûzött, azonos méretû telkek
voltak, melyeken meghatározásra került a beépítési mód és mérték is.
Ez határozza meg a mai Fegyvernek településszerkezetét, az épületek
telkeken történõ elhelyezését.
Hasonló telekszerkezettel hozta létre gróf Szapáry István Szapárfalut.
A legújabb telekalakításoknál is a szabályos telkeken oldalhatáron álló
beépítés alakult ki.
A két település között helyezkedett el Közép-Fegyvernek, melyre a jellegzetes alföldi, halmazos településszerkezet a jellemzõ. A telkek alakja és mérete szabálytalan, az épület elhelyezés is szabálytalan. Fentiek
miatt ezen településrészen hangulatos zegzugok, szabálytalan, kanyargós utcák, a telkeken a telekhatárok közelében, de azokkal szöget
bezáróan elhelyezkedõ, alacsony házak találhatók. Ez a településszer13

kezet ma még fellelhetõ az Árpád, Petõfi és Vörösmarty utca
környékén, mely helyi védelem alatt áll.
A fenti területen a szabálytalan telekstruktúra meghatározza, és
egyúttal korlátozza a telekhasználatot. A telkek beépítése ezen a területen sokféle, megtalálhatjuk itt az oldalhatáron álló és szabadon álló
beépítést. Ezen a területen a legintenzívebb a beépítés.
A mai településszerkezetet tekintve szabályos alaprajzú, mérnöki tervek szerint készült falumag jellemzi a települést.
A nagyközség több részbõl áll:
Annaháza,
Tégla,
Újtelep,
Szapárfalu. Ezek a településrészek az idõk folyamán egybeépültek, így alkotva a jelenlegi
település egészét.
A település Észak- Dél irányban
hosszanti elnyúlással helyezkedik el. Utcaszerkezetét tekintve
szabályos derékszögû utcás, és
ugyancsak szabályos alakú tömbökön belül közel azonos nagyságú telekméretek jellemzik.
A nagyközség szapárfalui része
az út két oldalára szabályosan
felfûzve arra merõleges utcahá-

lózattal fut ki.
A belterület Ny-i része, amely a Holt-Tiszához csatlakozik, utcahálózat
tekintetében halmazos szerkezetû, jellemzõek a kanyargós utcák, beszûkülések, szabálytalan telekstruktúra, elaprózódott telekméret.
A település beépítési típusait vizsgálva megállapítható, hogy elsõsorban oldalhatáron álló, elõkert nélküli beépítések alakultak ki, melyek
mellett szabadon álló illetve hézagosan zártsorú beépítési módok is
megjelentek.
A telekhasználat a sûrûbb beépítésû központi területeken városias, inkább díszkertek, pihenõkertek alakultak ki. A peremterületre még jellemzõ a konyhakerti telekhasználat. Az elõkertekben dísznövények,
virágok találhatók.

1.4. A település épített értékei
1.4.1. Országos mûemléki védelem alatt álló építmények
Fegyverneken három országos mûemléki védelem alatt álló építmény
található:
Csonka tornyú templomrom (Pusztatorony)
A településnek és egyben a megyének is
egyik legrégebbi mûemléke a gótikus stílusban 1480 körül épült Pusztatorony. Régészeti feltárását nem teszi lehetõvé a
körülötte lévõ újtemetõ. A téglából és kõbõl
faragott négyzetes alapú torony megmaradt kétharmad része mintegy 16 méterre
magasodik ki a jelenlegi környezetébõl. A
csatlakozó templom egyhajós, íves záródású, 24 m hosszú és 21 m széles volt. Körülötte középkori temetõ, távolabb középkori
település nyomait találták. Mindezek
mellett éremlelet is elõkerült itt.
A Csonkatorony és környéke bizonyítja,
hogy a mostani település területén helyez14

kedett el annak középkori elõdje, kihasználva annak terep adta
elõnyeit.
Római Katolikus templom
A település központjában található, mely
1862-63 között épült romantikus stílusban.
A Bach korszak végén már elkészült egy
terv a templom építéséhez, de csak
1862-ben fogtak hozzá az építéshez, amikor
Bartakovics érsek plébániát alapított és
Gerster Károly pesti építésszel felépíttette a
templomot Feszl Frigyes és Kauser Lipót
közremûködésével. 1864-ben avatták fel
Szent Vendel tiszteletére.
Nepomuki Szent János szobor
Fegyverneken a 4-es számú fõútvonal mentén, Fegyvernek-Szapárfalunál a 128-129.
km között külterületi szántó szomszédságában található a Nepomuki Szent János-szobor és építménye.
A barokk stílusú mûemléket 1775-ben Berényi Teréz állíttatta. Kemény mészkõbõl faragott szoborcsoportból
és a védelmére állított háromszögletû pilléreken álló, lesarkított háromszög alaprajzú,
zsindelyfedésû, sátortetõs téglaépítménybõl áll. A szobor fölötti úgynevezett
csehsüveg boltozatot kosáríves hevederek
hordozzák.
A védõ építményben a háromszög alaprajzú, lépcsõs, feliratos, füzérdíszes magas talpazaton Mária, karján a gyermek Jézussal,
mellette Nepomuki Szent János felhõkön
térdelõ alakja látható, karingben, palásttal,
birétummal, bal kezében a gyónási titok
megõrzésének szimbólumaként nyelv,
amelyet Máriának mutat, lábánál kulccsal.
Mûemlék jellegû építmény még a Szapáryés a Bíró kastély. Ez utóbbit a település turisztikai fejlesztés keretében
szálláshely számára kívánja alkalmassá tenni
1.4.2. Helyi védelem alatt álló építmények, építményrészek,
mûalkotások
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a településrendezési
terv keretein belül számba vette
és feltérképezte mindazokat a
helyi jelentõségû természeti,
mûvi, településszerkezeti értékeket, melyek a település kialakulásával
kapcsolatosak,
melyekhez történelmi esemény
kötõdik, melyek a település életében meghatározóak, vagy az
identitás, hovatartozás emlékei,
jelképei.
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Polgármesteri Hivatal
1896-ban épült községháza céljára.
A Fegyverneken gyártott nagyméretû téglából készült, lábazata vörös, homlokzata sárga
keramit téglaburkolattal, kõporos vakolattagozatokkal díszítve. Az utcai homlokzaton az
elõreugró részen az ablakok fölött kõbõl készült oroszlánfejek
láthatók.
A homlokzaton az 1848-as forradalom 100 éves évfordulója alkalmából emléktábla került elhelyezésre 1948-ban.
Az épület külsõ és belsõ kialakítása nem került átalakításra, õrzi ma is
eredeti formáját. Fegyvernek jellegzetes épülete, a település XIX. század végén elindult fejlõdésének jelképe.
Ipartestület épülete
1927-ben épült a helyi iparosok
által összegyûjtött pénzbõl, a
község anyagi támogatásával.
A település jelentõs kulturális
szórakozó helye volt. Itt mûködött a mozi, az ipartestület hétvégeken bálokat rendezett. Bár
az épület építészettörténeti
szempontból nem jelentõs,
azonban a település közösségi
életében
fontos
szerepet
játszott.
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
1928-ban épült 5 tantermes elemi iskolaként. Fegyvernek elsõ
emeletes épülete, mely a két világháború közötti jelentõs fejlõdés egyik építménye.
Az épületben belsõ átalakításokra az évek során sor került, funkciója azonban nem változott,
külsõ megjelenése az építéskori
képet mutatja.
Orvos lakás (Dózsa Gy. u. 6.)
A két világháború között a község jelentõs pénzt fordított az
oktatás, az egészségügy, a kultúra fejlesztésére. Ennek egyik
épülete a községben dolgozó orvos részére lakás építése, bár
eredetileg fõjegyzõi lakásnak
épült.
Az épület 1928-ban készült, azóta átalakítás a külsõ homlokzaton nem történt.
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Bíró kastély és gazdasági épülete
A Bíró család jómódú értelmiség családként élt Fegyverneken. A kastély a XX. Század elején épült.

Jelenleg bérlakásoknak ad helyet, ennek megfelelõen jelentõs belsõ átalakítások történtek, homlokzati megjelenése azonban az eredeti
állapotát megtartotta.
A gazdasági épület változatlan funkcióval és homlokzati megjelenéssel
õrzi építésének eredeti célját, mely a XIX. század végén, XX. század elején épített gazdasági épületek építészeti örökségeként maradt fenn.
Az épületegyüttes hûen tükrözi a korabeli jómódú családok lakó és
gazdasági épületeinek kapcsolatát.
Csecsemõ otthon és idõsek otthona:
A kastélyt Szapáry gróf építette, majd a Schwarcz család tulajdonába, a
II. világháború után pedig állami tulajdonba került.
Jelenleg Csecsemõotthon és Idõsek Otthona funkciót lát el, a megyei
önkormányzat
fennhatósága alatt.
Az épület északi és nyugati homlokzata eredeti állapotában
megmaradt, a déli homlokzatán
az új rendeltetése érdekében jelentõs átalakításokat végeztek,
terasz
kõkorlátját
kivéve
minden átalakításra került.
Eredeti állapotában maradt meg
az épület déli homlokzata elõtt
egy mészkõbõl készült díszkút.
Református templom:
1928-ban épült, Hoffer József és
Frecska János budapesti mûegyetemi tanárok tervei alapján.
Az építést: Nagy Sándor és Áy
Mihály fegyverneki mesterek
végezték.
Az épület Magyarországon a két világháború közötti idõre jellemzõ stílusban: a hagyományokhoz még ragaszkodó, a klasszicista megkötöttségeket már elhagyó modern stílusban épült. Egyhajós, a torony
aszimmetrikus elhelyezkedéssel a templomhajó északi oldalához
épült.
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A templomhajó méretei: szélessége 10,00
méter, hosszúsága 20,00 méter.
A templom magassága 13,00 méter, a férõhelyek száma 250 fõ.
A torony alapja 4,00 x 4,00 méteres, magassága 23,00 méter, melyben 1 db 80 kg-os és
1 db 70 kg-os harang kapott helyet. A harangokat Mocsári Lajos és Szõke Sándor
öntette.
Az épület a fegyverneki, un, „Wagner” féle
nagyméretû téglából készült, homlokzatát
burkoló tégla és kõporos vakolat díszíti.
Római katolikus plébánia:
1861-ben a vallásalap költségére megvásárlásra került Tóth Mátyás 9 holdas házas telke, ill. földje paplak és
templom céljára.
A házból csekély helyreállítás és
bõvítés utána paplak lett, majd
Hermann Ágoston tiszabõi káplán fegyverneki plébánossá való
kinevezése után, 1862-ben itt állította fel a plébániát.
Az épület jelenlegi formája
1934-ben alakult ki.
A plébánia mellett lévõ Római
katolikus templom 1957 óta országos védelem alatt áll.
Gõz-és hengermalom:
1860-ban épült ipari épület, az akkori élõ Tisza partjára. A gõzfûrész
üzem a Tiszán jött rönkfát dolgozta fel, míg a malomban õrölt liszt országos hírû volt.
1938-ban kiégett, majd helyreállítás után a II. világháború alatt
ismét kiégett. 1956-ban átkötõ
vasakkal erõsítették meg a falakat és az épületet termény tárolására használták. A többszöri
kiégés és a terménytárolás a falakat erõsen megviselte, ezért
állószékeket építettek a falak teherviselésének kiváltására, a
födémterhek felvételére.
1963-ban leállították, azóta nem üzemel.
Fegyvernek egyetlen megmaradt ipari emléke.
Holt-Tisza parton téglával kirakott rakpart:
A Tisza szabályozása elõtt az élõ
Tisza legjobban kinyúló kanyarulata volt a Nagykörû és
Tiszabõ közötti szakasz, melynek
partjára
települt
Fegyvernek.
Az erõs sodrás által okozott
partrombolás ellen 1888-ban állandó tiszai védgátat építettek
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nagyméretû téglából. A téglát a korabeli Wagner féle téglagyárban
gyártották.
A Tisza medrét azóta szabályozták, az ide nyúló ága holtággá alakult.
A megmaradt rakpart a múlt századi partvédelem jelentõs emléke.
Lakóépület utcai homlokzata:
Báró Orczy Anna 1846-ban az
ország több vidékérõl németajkú lakosságot telepített a községbe. A módosabbak által
épített lakóépületek homlokzati
díszítõelemei és a nyílászárók
változatlan formában maradtak
meg.
Homlokzati díszítõelem az ablakok fölötti, homlokzati síkból kiugró, konzolosan alátámasztott
párkányelem, és az ablakok körüli, falsíkból kiugró keret, mely
fölül, az ablak tengelyében díszítõelemmel van ellátva. Mindkét
elem sötétbarna színezésû.
Napsugaras oromfal Petõfi S.
u. 14: az utcai homlokzaton az
oromfal fa deszkázattal, napsugaras díszítéssel készült. Az alföldi népi építészet jellegzetes
oromfal díszítésének egyetlen
emléke Fegyverneken.
Vaskereszt:
Mészkõ talpazaton öntöttvas kereszt, öntöttvas korpusszal, melyet 1846-ban állíttatott gróf Szapáry Józsefné báró Orczy Anna
a Fegyvernekre telepített német ajkú lakosság által lakott Annaházának, az 1844-ben
alapított iskola emlékére.
A talapzaton elhelyezett öntöttvas táblán a
következõ
olvasható:
„ANNAHÁZ’
KÖZSÉGÉNEK EMLÉKÜL GRÓF SZAPÁRY
JÓZSEFNÉ BÁRÓ ORCZY ANNA 1849-ik ÉVI
NYÁR HÓ 26-KÁN”

Kereszt korpusszal:
Mészkõbõl készült kereszt korpusszal, a településközpont jellegzetes alkotása.
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I. világháborús emlékmû:
1927-ben a község állíttatta az I. világháborúban elesett fegyverneki lakosok emlékére, melynek négy oldalán a háborús hõsök
neve olvasható.
A talapzaton mészkõbõl faragott huszár
alak látható. Az emlékmû környezetét Áy József kovácsmester által készített kovácsoltvas kerítés veszi körül.

II. világháborús emlékmû:
Az emlékmûvet 1992-ben állítatta a település, a II. világháborúban elesettek emlékére.
Az alkotást Lajki László szentendrei mûvész
tervezett és készítette, felavatására 1992.
november 1-én került sor.
1848-49-es emlékmû:
Az 1848-49-es szabadságharc emlékének
100. évfordulójára a Nemzeti Parasztpárt fiataljai állítatták.
Fegyvernek lakossága minden évben itt tart
megemlékezést az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc emlékére. A településközpont jellegzetes alkotása.

Vaskút:
Fegyvernek ivóvíz- ellátásában nagy jelentõsége
volt, a községben fúrt artézi és norton kutaknak. Közülük két artézi kút maradt meg, az egyik még ma is
üzemel.

Kerekes kút:
A településen a kutak fúrása elõtt és azzal párhuzamosan, ásott kutakat is használtak víznyerésre.
Ennek egyik fedett változata maradt meg, - melynek
kialakítása igen egyedi - a Polgármesteri Hivatal udvarán. A kút ma már használaton kívül van.
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Szentháromság szobor:
A Római Katolikus templom
kertjében áll.
Folyami mészkõbõl faragott,
klasszicista posztamensen téglából falazott, vakolt, szögletes,
enyhén tömzsi oszlop áll, egyszerû párkánnyal zárva. Az oszlop tetején felhõtrónuson ül az
Atya, jobbján a Fiú, közöttük a
Földgolyó, fölöttük galamb alakban, kitárt szárnyakkal a Szentlélek.
A szobor különlegességét és egyedi szépségét a megszokott Szentháromság ábrázolástól merõben eltérõ, tömbszerû megformálása adja.
Krisztus kereszten:
A Római Katolikus templom kertjében álló
kõkereszt, rajta a megfeszített Krisztussal.
Mária és a koponya ábrázolása nélküli feszület, melyet 1909-ben állítottak.
A kereszt kettõs lépcsõre helyezett klasszicizáló posztamensen áll. Anyaga folyami
mészkõ.

1.4.3. Újabb emlékeink

Trianoni emlékmû
Az igazságtalan békediktátumnak állít gyászos emléket a faragott kopjafa és kettõskereszt.

1956-os emlékmû
2012-ben a település önkormányzata és polgárai közadakozásából emelték, a forradalom
és szabadságharc évfordulóján
avatták fel ezt az emlékmûvet,
melyben egy egykori
tank
lánctalpa is megtalálható.

2. Fegyvernek természetvédelmi értékei
A település külterületén országosan és helyileg védett és védelem alá
vonható természeti területek, belterületén helyileg védett egyedi
értékek találhatók.
A természetvédelemmel, természetmegõrzéssel érintett területeken
elsõrendû cél a terület ökológiai egyensúlyának fenntartása, a termé-
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szeti és természet közeli helyek védett állat és növényvilágának fenntartása, a természetesen kialakult állapot megõrzése.

2.1. Országos jelentõségû védett területek
Tisza hullámtere
Táj- és természetvédelem szempontjából Fegyvernek közigazgatási
területén
országos
jelentõségû védett természeti
terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet részeként a Tisza hullámtere, mely egyben a Natura
2000 Egyezmény végrehajtásaként különleges madárvédelmi
területként, illetve kiemelt jelentõségû különleges természetmegõrzési
területként
is
kijelölésre került.
Emellett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó országos jelentõségû védett természeti területek is találhatók a közigazgatási területen.
Kunhalmok
Fegyvernek határában 8 kunhalom található, melyek közül hatot az Örökségvédelmi Hivatal is
nyilván tart.
Az 1998. évi LIII. törvény ex. lege
védetté nyilvánította a következõ kunhalmokat:
Mányai halom, Büdös- dûlõi- halom, Nagy- Kollerr- halom, Fekete-halom, Kettõs-halom, Eperjes
halom (részben feltárt régészeti lelõhely). A Kettõs halom egyik része
a Kálvária domb, melynek gyógyító erõt tulajdonítanak. Ez a sokak által bizonyítottnak vélt tulajdonság a település idegenforgalma
számára lehetõségeket rejt magában.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nem nyilvántartott, de a
geomorfológiai sajátosságok alapján nagy valószínûséggel halomnak
tartható helyek: Polgár- földek- halom és a Holt- Tisza- parti- halom.

2.2. Helyi természeti értékek
Tintagyep
Fegyvernek külterületén, valamint a vele határos kenderesi és
tiszabõi területen is fellelhetõ
szikes õsgyep, melyet birkalegelõnek használnak.
A terület nevét szikes, ragacsos,
tintaszerûen fekete sarától vette, ami megkeményedve ragyogott, s vízzel keverve tinta
helyett használható volt.
A gyep jellegzetes növénye a sziki lelleg, vagy sóvirág (Limonium gmelinii), melynek virágzásakor kékes lila színben pompázik a határ.
A sóvirág kb. 1,5 ha-t borít.
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Vonuló vízimadarak tradicionális pihenõ és gyülekezõ helye. A költõ
fajok közül jellemzõ a vörös vércse, a sárga billegetõ, az egerész ölyv és
a búbos banka. Az egész községhatárban itt fordul elõ a barna ásóbéka.
Fehér
eperfa
(Morus
alba„fegyvernekiana”) különleges koronája szép látványt
nyújt. A növény a fegyverneki
tudós Orczy Antal biológus által
nemesített fajta, melynek két védett példánya lelhetõ fel a településen.
A
fa
különös
megbecsülésnek
örvend
Fegyverneken.
Védett tiszafa (Taxus baccata)
Lakóépület kertjében található a, a Bükkben
és a Bakonyban vadon élõ örökzöld fenyõ,
melyet az Alföldön díszfának ültettek.
A nagy meleg és a hosszan tartó szárazságok miatt ma már egyre kevesebb helyen
megmaradó növényfaj. A védelem alá helyezett egyed törzse és a lombkorona méretébõl ítélve kora 80-90 év lehet, magassága
kb. 9,00 m, lombozatának kerülete kb. 15 m
Fekete nyár (Populus nigra) Az Ifjúsági
Parkban található az Alföld fûz-nyár ligeteinek gyakori fája, mely közül négy hatalmasra nõtt. Koruk 60-70 év, magasságuk eléri a
25-30 métert. Az egészséges, szabályos kofák hatalmas méretükkel különleges látványt

ronájú, terebélyes
nyújtanak.
Fekete fenyõ (Pinus nigra) A Szent Imre tér különleges fája a középen található Különleges látványt nyújt a legalább 120 éves, 60 cm
törzsátmérõjû kb. 14,00 m magas fa. Az utóbbi évek idõjárása a fa állapotát jelentõsen rontotta, megóvása különös figyelmet kíván.

2.3. Helyi tájértékként kerültek védelem alá a következõ
objektumok:
Kálvária domb kereszttel
Az 1998. évi LIII. tv. ex lege védetté nyilvánította Fegyvernek határában lévõ kunhalmokat, így a Kettõs halmot
is, melynek egyik eleme a Kálvária domb. A
dombon kereszt és magassági pont található. A kereszt mészkõbõl készült, talapzatán
felirattal: „IA Zimmer 1847 IN ANNAHAS”.
A messze földrõl híres kunhalom Zöld Marci
emlékét õrzi. A Petõfi által is megénekelt
betyár a hagyomány szerint szívesen idõzött Fegyverneken, a szép kocsmárosné társaságában. Szerelemféltés, árulás juttatta
bitófára. A helybeli elbeszélõk szerint a Kálvária dombon akasztották fel, majd lovával
együtt ott földelték el.
A mai emberek újra felfedezték a Kálvária
dombot.
A földsugárzással foglalkozó természetgyógyászok szerint itt 10-es skálán mért 8-8,5-es méretû sugárzás
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mérhetõ. A pozitív erõvonalak sugárzási intenzitása az évszakokkal
arányos: télen gyengébb, a tavaszi napfordulótól az õszi napfordulóig
intenzív és a téli napfordulóra csökken le, még érezhetõ minimális
szintre. A gyógyulni vágyó embernek 10-12 napon át 2-3 órát kell a
dombon tölteni, hogy átalakítsa az emberben lévõ rezgéseket. Ma már
a nyugdíjas tanító nénitõl a gyári munkásig sokan mondják, hogy
könnyebben járnak, nem dagad a lábuk, meggyógyult a vállfájásuk,
újra mozog a kezük. A környezõ településekrõl is gyakran találkozunk
itt gyógyulni vágyókkal.
Az ikerhalom párja az Annaházi temetõ közepén. Annaházi temetõ
4-es parcellájának 843-899-as
sírhelyei és környékük.
A Fegyvernek határában fellelhetõ Kettõs halom másik halmára
települtek,
melynek
kiemelkedõ
építménye
a
fegyverneki Áy Mihály tervei
alapján készült Rebmann család
kriptája. A sírhelyeket körülvevõ kovácsoltvas kerítéseket Áy
József készítette.
Izraelita temetõ: A házak közé ékelve található, mintegy 0,2 hektár
területen. Tulajdonosa az Izraeliták Országos Képviseleti Irodája,
mely gondozását fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
végzi.
Az itt nyugvó halottaknak egyetlen hozzátartozója sem él
Fegyverneken.
A síremlékeken általában héber felirat olvasható, melyek közül 50 db
még áll, illetve 20 db ledõlt.
A temetõ a Fegyverneken élt, a település fejlõdését is elõsegítõ zsidó
családok emléke, melynek megõrzése a község hagyományõrzésének
része.

3. Településrendezés
Fegyvernek A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrenedezési Tervben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési terv a nagyközség területét
– erdõgazdasági térség
– belterjes hasznosítású mezõgazdasági térség
– vízgazdálkodási térség
– hagyományosan vidékies települési térség
kategóriába sorolja jelenleg.
Erdõgazdasági térséget a közigazgatási terület 4,6 %-án kell kialakítani, ami a jelenleg meglévõ erdõterület és a rendezési terven tervezettként megjelölt erdõterület kialakításával biztosítva lesz.
A belterjes hasznosítású mezõgazdasági térség a közigazgatási terület
84,9 %-a, a vízgazdálkodási térség 0.68 %-a, melyek területi aránya illeszkedik a megyei rendezési terv által meghatározott területhez, azok
a település rendezési tervében is rögzítésre kerültek.
A nagyközség belterülete hagyományosan vidékies települési térség, a
településszerkezeti terv nem sorolja területének egy részét sem nagyvárosias lakóterület kategóriába
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A település hatályos településrendezési tervvel rendelkezik, melynek
rendelkezési szerint Fegyvernek közigazgatási területe az alábbi terület- felhasználási egységekre tagozódik:
I. Beépítésre szánt területek:
1. Lakóterületek:
– kisvárosias,
– kertvárosias,
– falusias lakóterület
2. Településközpont vegyes terület
3. Gazdasági terület:
– kereskedelmi szolgáltató,
– ipari terület
4. Különleges terület:
– temetõ,
– szociális otthon,
– szennyvíztisztító telep,
– bányaterület
II. Beépítésre nem szánt területek:
5. Közlekedési és közmû-elhelyezési, hírközlési terület
6. Zöldterület
7. Erdõterület
8. Mezõgazdasági területek
9. Vízgazdálkodási területek
A lakóterületek építési övezetire jellemzõ beépítési elõírások a
következõk:
– Kisvárosias lakóterületen szabadon álló vagy oldalhatáron álló
beépítési mód 5,00 vagy 0,00 méteres elõkerttel, megengedett
legnagyobb építménymagasság 9,00 illetve 6,00 méter,
beépíthetõség mértéke maximum 40 %, zöldfelület legkisebb
mértéke 20 %.
– Kertvárosias lakóterületen oldalhatáron álló beépítési mód 0,00
méter elõkerttel, megengedett legnagyobb építménymagasság
6,00 méter, beépíthetõség mértéke maximum 30 %, zöldfelület
legkisebb mértéke 50 %
– Falusias lakóterületen oldalhatáron álló beépítési mód 0,00
méteres elõkerttel, megengedett legnagyobb építménymagasság
4,5 méter, beépíthetõség mértéke maximum 30 %, zöldfelület
legkisebb mértéke 40 %.
A településközpontban elhelyezkedõ tömbök területei a „településközpont vegyes” építési övezetbe tartoznak.
A belterületen a lakóövezetekben a területhasználat jellemzõen lakó,
illetve kis kiterjedésben gazdasági-kereskedelmi jellegû.
A településközpont vegyes területen helyezkednek el zömmel az igazgatási, oktatási, kulturális, egyházi, kereskedelmi épületek, valamint
jelentõs számban lakóépületek.
A település lakóház- állományának zöme földszintes, a 80-90-es években épült tetõtér beépítéses családi házak elsõsorban az újabb osztású
részeken, a település peremterületein találhatók.
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A település központjában a Felszabadulás út mindkét oldalán találhatók a polgárosodás jeleit magukon viselõ földszintes, padlásmagasításos, nagyobb belmagasságú és méretû, gazdagon díszített homlokzat
kiképzésû lakóházak.
A jelenleg is mûködõ középületek az 1800-as évek végétõl az 1970-es
évekig épültek.
A településrendezési terv 2,5 ha kereskedelmi-gazdasági besorolású
és 97,21 ha. ipari-gazdasági besorolású övezetet tart számon. A település továbbfejlõdésének lehetõsége tehát adott.
A hatályban lévõ településrendezési terv folyamatosan változik annak
érdekében, hogy a lakosság igényeit kielégítõ, a település fejlõdését
szolgáló vállalkozások, önkormányzati elképzelések valóra
válhassanak.
Fegyvernek településközpontjának rehabilitációja történt meg a
2010-2011. években. A megvalósítás a meglévõ adottságok figyelembe vételével történt. A felmerülõ építészeti, esztétikai, funkcionális,
közlekedési problémák megoldása a realitás talaján maradva, a lehetõ
legkisebb beavatkozással történt. A cél a meglévõ lehetõségek, adottságok minél teljesebb kihasználása segítségével a központ
arculatának megõrzése volt.
Alapvetõ cél volt egy Fegyvernek léptékéhez illõ, sokfunkciós,
kisvárosias hangulatot idézõ központ kialakítása. Ennek eszközei voltak a gyalogosokat és kerékpárosokat maximálisan kiszolgáló úthálózat, gépkocsi parkolók, piac rendezése, új kereskedelmi és szolgáltató
funkciók helyének megteremtése, park és játszótér kialakítása, utcabútorok, információs táblák elhelyezése, átgondolt növénytelepítés.
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IV. A TÉRSÉG ÉS A TELEPÜLÉS TÁRSADALMI, DEMOGRÁFIAI JELLEMZÕI
Az említett települési É-D tengelyen elhelyezkedõ, összesen 6 település irányában lát el feladatot:
Örményes, Kuncsorba, Tiszabõ, Tiszagyenda, Tiszaroff
Terület (km2)

500

Lakónépesség (fõ, 2007. december 31.)

40.511

Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség
(64/2004. Korm. rendelet szerint)

igen

Mérték szerint:

– Hátrányos helyzetû

igen

– Leghátrányosabb helyzetû

nem

– Komplex Program

nem

Települések száma

8

Jogállás szerint:

– Város

1

– Község

7

Területfejlesztési szempontból kedvezményezett települések
száma (7/2003. Korm. rendelet szerint)

6

A kistérség településeinek lakosságszáma 2007-es adatok alapján:

Forrás: http://www.teir.vati.hu
A települések az Alföldre jellemzõen szórványos hálózatot alkotnak és
a kiemelkedõ agrárkaraktere miatt jelentõs a tanyákon élõk száma. A
külterületeken élõk aránya Kuncsorbán (6,8%) és Örményesen
(6,6%) a legmagasabb, a legalacsonyabb pedig Fegyverneken. A kistérségen belül a külterületi népesség átlagosan 1,4%.
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1. Fegyvernek a Törökszentmiklósi Kistérség integrált
területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja tükrében
A kistérség megfogalmazott jövõképe a társadalom és a gazdaság harmóniáját, a fenntartható terület- és vidékfejlesztést és a jövedelemtermelõ képesség fokozását tûzte ki célul. Ennek eléréséhez 3 prioritást
és ezeken belül 2-2 specifikus célt fogalmaztak meg:
1. prioritás: az élhetõ, vonzó környezet kialakítása. Ezen belül elsõsorban az életkörülmények javítását szolgáló infrastruktúra fejlesztése,
az ár- és belvízbiztonság növelése. Továbbá a táji alkalmazkodás
segítése az értékek védelme érdekében.
2. prioritás: a helyi kötõdés és kohézió erõsítése. Ennek elsõ komponense a térségi és települési munkamegosztás és együttmûködés megújítása. Törökszentmiklós a megyeszékhely árnyékába szorult vissza,
így nem tudott kialakulni a klasszikus vonzáskörzeti rendszer. Mivel a
kistérségi központ elmaradott város, nincs munkaerõvonzó hatása. Az
egész kistérség érdeke a központ fejlesztése és ezzel párhuzamosan
egy együttmûködõ településhálózatot kellene kialakítani.
3. prioritás: a környezettudatos, integrált, versenyképes gazdaság fejlesztése. Ezen belül talán a legfontosabb cél a mezõgazdasági versenyképesség helyreállítása és megerõsítése.

2. Fegyvernek jövõje a törökszentmiklósi járásban
Ha a kistérséget nézzük, akkor Fegyvernek nemcsak lakosságszám
alapján mondható a második legjelentõsebb településnek, hanem minden egyéb mutató szerint is. Jelentõs iparral Törökszentmiklós rendelkezik és Fegyverneken kívül a települések kis lakosságszámúak. Ebbõl
adódóan összefogva és együtt dolgozva lehet fejlõdést elérni. Nem véletlenül szerepel a kistérségi stratégiában is a kohézió erõsítése. Fegyvernek elismerten mikrotérségi központi szerepet tölt be
Törökszentmiklós mellett.

3. Fegyvernek jövõje a mikrotérségben
A korábbi években kialakított mikrotérségi társulások mind szakmai,
mind gazdasági szempontból kiemelkedõek. A társulásban résztvevõ
települések elégedettek a szolgáltatásokkal. Gyakorlatilag azok a társulások szûntek csak meg, melyet jogszabály szüntetett meg, így pl. az
oktatásban. Jellemzõ azonban, hogy az állami társulásban is megmaradt a társulás által kialakított szervezeti struktúra. Az ivóvízellátás,
szennyvízkezelés területén az állami mûködtetés keretében megmaradt a „Fegyverneki Kirendeltség” szervezete, mely Fegyvernek és Örményes területén végzi a hibaelhárítási, mûszaki és lakossági ellátási
feladatokat. Mindezek jól bizonyítják a hatékony és eredményes
lakossági ellátás megszervezését.

4. Demográfiai viszonyok
A település területén az 1700-as évek végén 1800-as évek elején pusztaság volt. Az 1800-as évek közepén kezdõdött meg a nagyobb arányú
betelepítés (svábok), melynek köszönhetõen 1870-re a jelenlévõ
összes népesség 3184 fõ volt.
A település a különbözõ háborúk pusztításai és a hosszabb-rövidebb
békeidõk váltakozásával hol elnéptelenedett, hol pedig virágzó
fejlõdésnek indult.
A nagyközség állandó lakóinak száma: 1949-ben 7033, 1960–ban
7835 fõ, 1975-ben 6821 fõ, 1981-ben 7495 fõ; 1985-ben 7392 fõ;
1990–ben 7059 fõ, 1996–ban 7459; 1997–ban 7447 fõ; 2001–ben
7342 fõ; 2003–ban 6908; 2004-ben 7348, 2005-ben 7280 fõ. 2006-tól
táblázatba foglalva:
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Lakosság számának alakulása (fõ)
Év

Lakónépesség

Élveszületés

Haláloz
ás

Term.
szap.fogy.

Bevánd.
kül.

Bekölt.

Elk.

2006.

7280

93

102

-9

-59

114

173

2007.

7200

78

105

-27

10

135

125

2008.

7163

92

111

-19

24

171

147

2009.

7148

78

93

-15

-20

130

150

2010.

7095

75

121

-46

-11

135

124

2011.

7016

65

128

-63

-9

109

118

Kor és nem szerinti megoszlás alakulása (fõ)
0-2

3-5

613

1417

1859

60-100 éves

Év

F.

Nõ

F.

Nõ

F.

Nõ

2006

126 117 129 120 379 328 232 181

2126 2070 554

838

2007

128 115 132 123 368 324 222 176

2113 2052 560

850

2008

131 128 123 122 361 306 222 179

2117 2025 566

868

2009. 121 120 135 115 359 304 193 164

2116 2010 576

882

2010

120 121 129 118 364 297 185 172

2106 1984 574

893

2011

112 100 133 123 348 302 192 167

2092 1950 591

906

F.

Nõ

F.

Nõ

F.

Nõ

A népesség száma összességében nem mutat nagymértékû csökkenõ
tendenciát, inkább az elöregedés a jellemzõ, vagyis a fiatalok nem minden esetben látnak perspektívát abban, hogy - miután befejezték iskolai tanulmányaikat - itt maradjanak, vagy visszajöjjenek. Ez a
tendencia az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetõen megállni látszik. Köszönhetõ ez az önkormányzat hosszútávú stratégiájában szereplõ, a fiatalok lakáskörülményeinek megoldását szolgáló
lakásprogramnak is, így várható a
hétezres lakosságszám
állandósulása.
Az állandó lakosság korcsoportos megoszlása nemek szerint
Fegyverneken 2010-ben
Forrás: KSH
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A 2010-es évre készített korfa . Az urna alak jellemzõ Magyarország
korfájára is
A népsûrûség településre jellemzõ adata 99,4 fõ/km2, ami meghaladja
a megyei átlagot (74 fõ/km2) és nem sokkal marad el az országos átlagtól (108 fõ/km2).
A településen 2010. október 14-én alakult meg a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, mely 2012-ig mûködött, ezután megszüntette
tevékenységét.
A 2001-es népszámlálási adatok szerint 300 fõ vallotta magát cigánynak a településen, de a Cigányügyi Koordinációs Bizottság szerint ez a
szám inkább 650-700 körül mozog. A 2010-es adatok szerint 1300 fõ
vallotta magát cigánynak, ami a lakosság 18-19%-át jelenti.

5. A képzettség jellemzõi
A képzettség jellemzõirõl hivatalosan nyilvántartott adatokkal nem
rendelkezünk, a 2011-es népszámlálási adatok feldolgozása még folyamatban van. A 2001-es népszámlálási adatok és a nagyközség települési fejlesztési tervében szereplõ adatok alapján saját
szerkesztésben mutatjuk be.
A 7 évnél idõsebb lakosság létszámához viszonyítva, százalékos lebontásban az iskolázottság mértéke, 2001-ben:

Forrás: Fegyvernek nagyközség településfejlesztési terve (2005-2013)
A 2001-ben tartott népszámlálási adatokból kiderül, hogy a 7 évesnél
idõsebb lakosság zömének általános iskolai végzettsége van. A lakosság 16%-a rendelkezik érettségivel, vagy felsõfokú végzettséggel. Ha
ezt összehasonlítjuk az 1990-es adatokkal, akkor megállapítható, hogy
a középiskolát végzettek száma növekedett jelentõsen. Felsõfokú végzettséget is többen szereztek 2001-ben, de az a különbség már nem
olyan jelentõs, mint az elõbb említett esetben.
A 7 évesnél idõsebb lakosság legmagasabb iskolai végzettsége
1990-ben és 2001-ben:

Forrása: Fegyvernek nagyközség településfejlesztési terve (2005-2013)
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Az általános iskola továbbtanulási adatai további képet mutatnak a településen lakók képzettségérõl. Az általános iskolából továbbtanulók
közül 30%-a gimnáziumban, 30%-a Szakközépsikolában, 40%
szakisolában tanul tovább. Fontos, hogy a településen tanulók közül
egyre töben vállalják a központi felvételi vizsgát, amivel a megye
rangos intézményeibe lehet felvételt nyerni.

6. Foglalkoztatottság, munkanélküliség:
A munkanélküliségi ráta a ’90-es évek elején jellemzõ, 23-25% körüli
értékrõl 10-12%-ra csökkent. A munkanélküliek közül a tartós munkanélküliek aránya 45%. Az 1994-es 64,4%-os értékhez képest ez is
csökkenõ, javuló tendenciát mutat, bár az arány még így is magas.
Foglalkoztatottság, munkanélküliség:
Év

Nyilván- 356
tartott
napnál
állásk.
h.

Állásk.
M.képes
Állás
járadéRÁT korú
k. s.
kos
lakosság

Relatív
Aránysz.
mutató

2005

437

126

104

29

142

4576

9.55

1.53

2006

302

63

84

38

61

4587

6.58

1.08

2007

387

111

82

22

163

4617

8.38

1.25

2008

505

148

120

23

196

4609

10.96

1.53

2009

702

236

141

70

268

4624

15.18

1.69

2010

681

321

87

60

301

4599

14.81

1.68

2011

626

112

72

5

286

4571

13,70

1,66

2012*

612

175

34

8

312

4546

13,46

1,70

*(212.07.20. adat sz.)
Fegyverneken 2012. év 07.20- i adat szerint a nyilvántartott álláskeresõk száma 612 fõ. A munkavállalási korú népesség 4546 fõ. Relatív
mutató: 13,46% (a nyilvántartott álláskeresõk a munkavállalási korú
népesség %-ában). Arányszám: 1,70 (a relatív mutatónak az országos
relatív mutatóhoz viszonyított aránya).
A településen a mikro- és kisvállalkozások szerepe domináns. Legnagyobb foglalkoztató 2013.január 1-jei változásokig a település önkormányzata és a fenntartásában mûködõ intézmények.
A település 7148 ha közigazgatási területébõl 1158 ha a kivett terület,
szántó 5217 ha, mely jelentõsen növekedett az elmúlt években, a gyümölcsös 186 ha-ra csökkent.
Nagy segítség a START közmunka program által teremtett munkavégzési lehetõség. Ennek keretében 2012-tõl 450 fõt foglalkoztatott az
önkormányzat, mely élénkítette a település mezõgazdasági
termelését.
A kistérség vállalkozásinak pozitív lökést ad a vállalkozásra alkalmas
telephelyek szabad kapacitása és a szajoli logisztikai lehetõség, illetve
a tervezett gyorsforgalmi út Abony és Fegyvernek között.
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Nyilvántartott álláskeresõk száma és aránya az állandó lakhely szerint
2011. 09. 20-án a törökszentmiklósi kistérségben:
Nyilván
tartott
össz.
fõ

F.
nyilván
tartott
hossz:
365 n.

Járadék
t. ell.

Segély
típusú
ellátás
fõ

BPJ,
RÁT,
RSZS fõ

Munka
képes
korú
népesség fõ

Relítív
mutató
%

Arányszám

fõ

Örményes

65

11

15

9

18

758

8,58

1,07

Kengyel

307

61

52

31

88

2487

12,34

1,54

Törökszentmi
1815
klós

429

313

116

637

1453
9

12,48

1,56

Tiszatenyõ

169

46

22

11

61

1241

13,62

1,7

Fegyvernek

655

154

100

48

244

4571

14,33

1,79

Kuncsorba

67

18

13

13

20

457

14,66

1,83

Tiszapüspöki

225

39

32

7

92

1357

16,58

2,07

Tiszabõ

378

48

3

24

251

1234

30,63

3,82

Megyei

10,75

1,34

Összesen

8,02

1

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

7. Ingázás
Az ingázásról a népszámlálási adatokból nyerhetõk hiteles adatok,
azonban errõl még szintén nem rendelkezünk adatállománnyal. Köztudomású tény, hogy a községbõl elsõsorban Szolnokra, kisebb mértékben Törökszentmiklósra, Jászberénybe járnak nagyobb számban
dolgozni, elsõsorban a kereskedelem, ipar és igazgatási jellegû munkakörbe. Ezek a dolgozók tömegközlekedés igénybevételével járnak
munkahelyükre. A tömegközlekedés kedvezõ feltételei (30 percenkénti autóbuszjárat) segítségükre van ebben. Idõszaki munkát, fõként
a mezõgazdaság, növénytermesztés területén végeznek.
A Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. által mûködtetett összeszerelõ és élelmiszer jellegû termékek csomagolását végzõ üzembe a környék településeirõl több száz fõ ingázik be naponta Fegyvernek
területére.

8. A lakhatás körülményei:
A településen található lakóházainak száma: 1949-ben 1536,
1960–ban 1932; 1990–ben 2656, 1996–ban 2731; 1997–ben 2731;
2003-ban 2682; 2004-ben 2615, 2008-ban 2680 db.
Az önkormányzat belsõ statisztikája alapján a lakás állomány 2012. év
végén 2687 db volt, mely még mindig emelkedést mutat.
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V. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEI,
OKTATÁS,EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS, KÖZMÛVELÕDÉS, GAZDASÁGI ELLÁTÁS
Fegyvernek Önkormányzata 5 önállóan mûködõ és gazdálkodó, valamint 3 önállóan mûködõ intézményt alapított.

1. Önállóan mûködõ és gazdálkodó intézmények:
1. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (oktatás)
Társulás keretében mûködik Fegyvernek székhellyel, Örményes,
Kuncsorba településekkel
2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde (nevelés)
Társulás keretében mûködik Fegyvernek székhellyel, Örményes,
Kuncsorba településekkel
3. Csorba Mikro- Térségi Szociális Gondozási Központ (szociális
ellátás)
Társulás keretében mûködik Fegyvernek székhellyel, Örményes,
Kuncsorba településekkel
4. Mûvelõdési Ház és Könyvtár (közmûvelõdés)
5. Polgármesteri Hivatal (igazgatás)
2007 óta körjegyzõségben mûködik Örményes településsel

2. Önállóan mûködõ intézmények:
Az önállóan mûködõ intézmények gazdaságilag a Polgármesteri Hivatalhoz tartoznak, mint kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó
intézményhez.
1. Orvosi Rendelõ (egészségügyi ellátás)
2. Fegyverneki Vízmû és Községgazdálkodási Intézmény
(községgazdálkodási feladatok ellátása)
3. Gyermekélelmezési Konyha (élelmezés)

3. Oktatás, nevelés helyzete
Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések képviselõ- testülete
két intézményfenntartó társulást hozott létre 2007. szeptember 1-jével az oktatással, neveléssel összefüggõ feladatok ellátására. Az új köznevelési törvény szakaszainak életbe lépésével a társulás a törvény
erejénél fogva 2012. december 31-ével megszûnt. Az iskolák állami
fenntartásba adásának folyamata a napokban fejezõdött be. Az eddig
lezajlott szakmai törekvések, önkormányzati tevékenység ismertetése
azonban elengedhetetlen ennek a területnek a bemutatásakor.
Az oktatással kapcsolatos feladatokat az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el.
A szakiskolai oktatás keretében az alábbi szakmák elsajátítására van
lehetõség: hegesztõ, szerkezetlakatos; virágkötõ, - berendezõ, virágkereskedõ; csecsemõ- és gyermekruha készítõ, férfi szabó, nõi szabó;
dísznövénykertész, gyümölcstermesztõ (kertész), zöldségtermesztõ
(kertész); cukrász, pincér, szakács. A szakiskola mûködtetése kettõs
eredménnyel jár, egyrészt nem hagyja elkallódni a fiatalokat, másrészt
szakmát ad a kezükbe, melyet akár helyben vagy a környéken is
hasznosíthatnak. A szakiskola felszereltsége a környéken példaértékû.
Településünk erõssége, hogy középfokú oktatás is mûködik.
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3.1. A fegyverneki oktatás rövid története
Érdemes felidézni röviden az oktatás történetét,mert a napjaink szakmai sikerei, mûködése a múltban gyökerezik.
A fegyverneki közoktatás kezdetei Mácsay Sámuel taksás zsellér, br.
Baldácsy Antal és br. Orczy Anna nevéhez fûzõdnek. Mácsay Sámuel
1821-tõl 1849-ig saját házában oktatta az írás, olvasás, vallástan elemeit a szegény urasági szolgák katolikus magyar gyerekeinek. Az
annaházi német ajkú telepesek részére br. Orczy Anna 1879-ben önálló iskolát építtetett. 1925-ben Fegyverneken már négy római katolikus iskola mûködött. Az Orczy Anna Tagintézmény fõépülete, az
1928-ban épült Szent Imre téri öt tantermes, eredetileg római katolikus népiskola volt településünkön az elsõ emeletes épület. Az azóta eltelt idõ alatt új szárnnyal, tornateremmel, telephelyekkel bõvült, de
mindvégig nagyközségünk fiataljainak nevelését, oktatását,
mûvelõdését szolgálta. 2000-ben alapítója iránti tiszteletbõl fölvette
az Orczy Anna Általános Iskola nevet.
A Móra Ferenc Tagintézmény jelenlegi épülete 1959/60-ban épült, akkor még négy tantermes iskolának. Helyet kapott benne tanári lakás,
könyvtár, úttörõszoba is.
A nyolcvanas évek elején épült fel a négy tantermes épület, majd a tornaterem. Az iskola 2001-ben vette fel a Móra Ferenc Általános Iskola
nevet.
Jelenleg az általános iskola Fegyverneken 2 tagintézményben, 8 telephelyen,a szakiskola 2 telephelyen mûködik.

3.2. A mikrotérségi társulás létrehozása
2007-ben Fegyvernek Nagyközség , Örményes Község, és Kuncsorba
Község Önkormányzatainak Képviselõ testületei az oktatási-nevelési
feladatok hatékonyabb és színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság érdekében a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8. §. alapján 2007. szeptember 1-jei hatállyal - a 157/2007. (VI. 29.) sz. önkormányzati határozat szerint - közös üzemeltetésû intézményfenntartói társulást
hoztak létre.
A társulás által fenntartott intézmény – az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - alapfeladatként
általános iskolai, szakiskolai és pedagógiai szakszolgálati feladatot lát
el Fegyverneken, Örményesen és Kuncsorbán. Az új iskolaszerkezetben egyesült a két fegyverneki, az örményesi és a kuncsorbai általános
iskola, továbbá intézményegységként részévé vált az intézménynek a
szakiskola is. 2009-ben bõvült a szolgáltatási paletta, megalakult az
iskola új intézményegysége, a pedagógiai szakszolgálat.

3.3. Az iskola jellemzõi
A mikrotérség iskolája több mint 800 tanuló számára kötelezõ felvételt biztosít a képviselõtestületek által megszabott körzethatáron belül lakóknak. Az igénybevevõk szocio- kulturális háttere igen eltérõ,
továbbá a szülõi ház elvárása az iskola felé nagyon széles skálán mozog, ezért az oktatás-nevelés területén az intézmény igen sokszínû. E
sokszínûség szakmai szempontból komoly feladat elé állítja a nevelõtestületet. A pedagógusok részérõl komplex hozzáállást kíván a hagyományok ápolása, a tehetség felfedezése és kibontakoztatása, és
esetlegesen a hátrányos helyzettel, tanulási nehézségekkel,
leszakadással küzdõ általános iskolás és szakképzõ tagozatos tanulók
integrált fejlesztése.
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Alapelvek az iskolai nevelésben
– minden tanuló élhet a törvény és a belsõ szabályzatok által
biztosított jogaival,
– minden tanuló megkapja a szeretetteljes nevelést, tanulásához a
nyugalmat és támogatást, bajban, gondjainak megoldásában a
segítséget,
– minden tanuló részt vehet a hiánypótló, a felzárkóztató, illetve a
tehetséggondozó foglalkozásokon.
3.3.1. Intézményi jellemzõk
A tanulói összetétel
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ három település
tanulóinak nyújt oktatási-nevelési alapellátást.
A településen lakó általános iskolás korú tanulókat lakókörzetük szerint az iskola két tagintézménye - az Orczy Anna Általános Iskola Intézményegység és a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény - látja el,
az üresen maradt férõhelyek függvényében korlátozott mértékben a
tanulóknak és szüleiknek lehetõségük van a tagintézmények közötti
választásra is. A gyerekek szükség szerint fejlesztõ pedagógus, gyógypedagógus és logopédus szolgáltatásait is igénybe vehetik. Az enyhe
fokban értelmi fogyatékos tanulók a Móra Ferenc Általános Iskola
Tagintézményben eltérõ tagozaton tanulhatnak.
Örményes településen a gyerekek általános iskolai ellátásáról a Szalai
Sándor Általános Iskola Tagintézmény gondoskodik. A gyógypedagógus és logopédus szolgáltatásaiból az ide járó tanulók is részesülnek.
Kuncsorba településen a felsõ tagozatos tanulók iskolabusz igénybevételével átjárnak az örményesi iskolába, az alsó tagozatosok a helyben mûködõ 1-4. osztályos tagintézményben tanulnak.
Szakiskolai tagozat alkalmas az intézményt választó fegyverneki,
örményesi és kuncsorbai fiatalok befogadására, de rajtuk kívül más települések diákjait is szívesen látják az intézményben.
A tanulói létszám a mûködés szempontjából jelentõs fontossággal bír.
Országszerte érzékelhetõ a tanulólétszám csökkenése és ezáltal az oktató-nevelõ munka ellehetetlenülése az érintett oktatási intézményekben, függetlenül attól, hogy az intézményben minõségi munkát
végeznek-e, vagy sem.
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ helyzete e szempontból felemás képet mutat. A fegyverneki feladat-ellátási helyeken a
tanulólétszám alakulása egyelõre nem okoz jelentõs problémát, de a
beiskolázás minden tanévben fokozott figyelmet érdemel. Az
örményesi és kuncsorbai tagintézményekben minden diák elvesztése,
vagy megnyerése nagy hatással van a tagintézmények jövõjét tekintve.
A fegyverneki feladat-ellátási helyekre bejáró tanulókra az általános
iskolai korosztálynál elsõsorban Tiszabõrõl, a szakképzõ tagozaton
Tiszabõrõl, Örményesrõl, Kuncsorbáról és Törökszentmiklósról számíthatunk.
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A tanulócsoportok száma és az átlaglétszám feladat-ellátási helyenként a 2011/2012-es tanévben:
– Általános iskola

évf.

Alsó

Felsõ

Orczy Anna
Általános
Iskola és
Szakiskola
Intézménye.

Móra Ferenc
Általános
Iskola
Tagintézmény

Csop.
sz.

átl.
létsz,
fõ

Csop.
sz.

átl.
létsz,
fõ

1.

2

21

2

18

2.

2

18

2

18

3..

2

19

2

24

4..

2

17

2

22

5..

2

19

2

6..

2

19

2

7..

2

18

8..

2

17

16

18,5

Össz.

Szalai Sándor
Általános
Iskola
Tagintézmény
Csop.
sz.

átl.
létsz,
fõ

1
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Kuncsorbai
Általános
Iskola
Tagintézmény

Össz.

átl.
létsz,
fõ

Csop.
sz.

átl.
létsz,
fõ

4,75

19,3

4,75

19,6

4,75

20

4,75

17,5

Csop.
sz.

1

10

1

16

20

1

13

5

17,3

22

1

10

5

17

2

21

1

9

5

16

2

25

1

7

5

16,3

16

21,3

6

13,7

40

17,9

2

10

– Szakiskola

Szakiskola

Csoportok száma

átlaglétszám

9.o.

1

36 fõ

10.o.

1

22 fõ

11.o. (pincér)

1

15 fõ

12. o. (pincér)

1

13 fõ

12.o. (zöldségtermesztõ)

1

13 fõ

13.o. (pincér)

1

5 fõ

13.o. (szerkezetlakatos)

1

11 fõ

7

16,4 fõ

Szakiskola összesen

3.3.2. Az iskola mûködési feltételei
Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegységhez
tartozó épületek fõbb jellemzõi:
Megnevezés

Székhely

Cím

Dózsa Gy. út 2.

Tantermek száma

Beépített terület

8 terem

870 m2

tanári, irodák
Tornaterem

530 m2

Szakképzõ I.

Felszabadulás u. 165.

2 terem,
szaktanterem, irodák

245 m2

Tornaszoba

Felszabadulás út 152.

Tornaszoba

97 m2

Szakképzõ II.

Felszabadulás út 149.

1 terem, tankonyha,
tanétterem

210 m2

Sárga Iskola

Felszabadulás út 133.

8 terem

568 m2

Szakképzõ III:

Felszabadulás út 161/a.

2 terem, mûhely

Iskolai könyvtár

Felszabadulás út 165/b.

könyvtár

2004-ben teljes
felújítás

Nevelési célok
Az iskola a tehetséggondozó, felzárkóztató, szociális, szocializációs,
életmód-mintaadó és pályaorientációs funkciót látja el.
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3.3.4. Speciális programok
– Képesség-kibontakoztató és integrációs tevékenységet segítõ
pedagógiai módszerek bevezetése
– Belsõ Gondozói Rendszer - a Móra tagintézményben kialakított
tevékenységrendszer, mely szervezeti keretet és cselekvési módot,
formát jelent a pedagógus számára osztálya, illetve az egyes
tanulók fejlõdésérõl tervszerûen gyûjtött információk alapján. A
belsõ gondozó iskolai szinten koordinálja ezt. Ennek a folyamatnak
a tanár is részese, hiszen osztálytermi elszigeteltségbõl kilépve
konzultál a belsõ gondozóval az elért eredményekrõl, a lehetséges
fejlesztésekrõl. Így a BGR segíti õt abban, hogy szemléletében,
munkamódszerében, tanítási eszközrendszerében az eredmények
hagyományos regisztrációján túljutva képes legyen az adatok
elemzése nyomán fejlesztési terv készítésére, kivitelezésére azért,
hogy a tanulmányi munka minõségét folyamatosan biztosítani
tudja.
A modell alapja: A tanulógondozási rendszer kiépítése, melyet annak
érdekében mûködtetünk, hogy a tanítási-tanulási folyamat folyamatosan javítható, fejleszthetõ legyen.
Az elemzõ értékelés célja: A lemaradás és elõre haladás feltérképezése. Információk gyûjtése után döntés a tanítási-tanulási folyamat
további menetérõl.
A kompetencia-alapú oktatás
A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása az Orczy tagintézményben a HEFOP 3.1.3. pályázat kapcsán valósult meg. Ez az új pedagógiai
megközelítés kihatással van a tanulással kapcsolatos tevékenységre, a
tehetség kibontakoztatásához szükséges tevékenységre, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítõ tevékenységre, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenységre és a
közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenységre is. Ennek
érdekében:
Tehetséggondozás az iskolában
Egyes tantárgyakat, melyeknél a nagy létszám akadályozza a hatékony
munkát, csoportbontásban oktatják.
Csoportbontás
– Idegen nyelv
– Matematika fakultáció
– Olvasás és írás fakultáció
– Idegen nyelv
– Informatika
– Technika
– Matematika fakultáció
– Magyar fakultáció
– Idegen nyelv
– Matematika fakultáció
– Olvasás és írás fakultáció
– Idegen nyelv
– Technika
– Matematika fakultáció
– Magyar fakultáció
– Szükség szerint
- Idegen nyelv
- Informatika
– Idegen nyelv
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– Informatika
– Szakmai alapozó és elõkészítõ
Szakmai kínálata a vendéglátás-idegenforgalom, a mezõgazdasági a
gépészet a könnyûipar és a kereskedelem szakmacsoportokhoz
tartozó szakmákat érinti.
Szakmai kínálat a 11-12. évfolyamon
A képzési profilba az alábbi OKJ szerinti szakképesítések tartozhatnak:
Szakmacsoport

Szakképesítés megnevezése

Elágazások köre

hegesztõ
gépészet

szerkezetlakatos
virágkötõ, -berendezõ, virágkereskedõ
csecsemõ- és
gyermekruha-készítõ

könnyûipar

szabó

férfi szabó
nõi szabó

dísznövénykertész
mezõgazdaság

gyümölcstermesztõ

kertész

zöldségtermesztõ

cukrász
vendéglátás- idegenforgalom

pincér
szakács

3.3.5. Iskolafejlesztési tervek
Az iskola jövõjét alapjaiban határozza meg az ellátandó gyerekek létszáma. A közép- és hosszú távú terveket e mutatóra alapozva alakították ki. Az utóbbi évek intézményi létszáma az alábbiak szerint alakult:
– 2007. októberi statisztika
958 fõ
– 2008. októberi statisztika
941 fõ
– 2009. októberi statisztika
907 fõ
– 2010. októberi statisztika
864 fõ
– 2011. októberi statisztika
842 fõ
Az adatokból jól látszik hogy öt év alatt a létszám több mint 110 fõvel
csökkent. Településeink demográfiai helyzetét vizsgálva azonban kiderül, hogy a 2011. évi adat hosszú távon tartható.
Legfontosabb tervek a jövõre nézve:
– Az Orczy Anna Tagintézmény három telephelyének kiváltása egy
új iskolarész építésével (8+4 tantermes iskola)
– A Móra Ferenc Tagintézmény épületeinek felújítása
– A Szalai Sándor Tagintézmény belsõ rekonstrukciója
– A kuncsorbai Tagintézmény épületének felújítása

4. Óvoda Intézmény
Fegyverneken 4 tagóvoda mûködik. A 4 tagintézményben összesen
274 kisgyerekre 21 óvónõ felügyel 12 csoportszobában. A bölcsõde 15
férõhelyes, ami maximális kihasználtsággal mûködik.
Az óvodáknak helyet adó épületek 1920-1930-as években épültek,
nem óvodai funkcióval, jelenlegi állapotuk többszöri átépítéssel jött
létre. 2009-ben sikerült felújítani a Szapárfalui tagóvodát, 2010-ben
az Újtelepi tagóvodát.
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A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde alaptevékenységei
közé tartozik az óvodai nevelés, bölcsõdei ellátás, a gyógypedagógiai
ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhetõ testi, érzékszervi, enyhe
értelmi, beszéd- és más fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek
ellátása, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdõ gyermekek ellátása, óvodai fejlesztõ program mûködtetése.

4.1. Óvoda Intézmény mûködése
Fegyvernek négy tagóvodája 12 csoportban fogadja az óvodáskorú
gyermekeket. Az óvodák szervezeti összevonása 1982-ben történt,
amikor a szakmai önállóság mellé a bérgazdálkodási jogkört is
megkapta.
1991-ben a fenntartó önkormányzat önállóan mûködõ, és gazdálkodó
költségvetési szervvé nevezte ki az intézményt.
2007. szeptember 1-jével három település önkormányzatának képviselõ-testületei (Fegyvernek - Örményes - Kuncsorba) intézményfenntartó társulást hozott létre – Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsõde néven.

Célja az óvodai nevelés feladatainak hatékonyabb, színvonalasabb ellátása a költséghatékonyság érdekében, melyet mikrotérségi keretek
között lát el jelenleg is.
Bölcsõde
2008. január 1-tõl egy bölcsõdei csoport beindítását hagyta jóvá a három település képviselõtestülete, amely szakmai önállóságát megtartva az óvodai telephelyeként mûködik: 10 férõhellyel - jelenleg 14
gyermek veszi igénybe jól felszerelt helyiségeket és udvart. A bölcsõdét a társult településekrõl is igénybe veszik a szülõk.

4.2. Az óvoda rövid története
Az óvoda története a XIX századra nyúlik vissza. 1890-ben jegyzik az
elsõ óvodai csoportot, amely az akkori „vaskeresztes” iskolában mûködött – egy csoporttal. Ezt az óvodai csoportot óvó bácsi vezette.
Nevelõmunkáról ez idõ tájt nem beszéltek – feladata a gyermekmegõrzés volt. Az elsõ Kisdedóvó az Annaházi településrészen – és
Közép-Fegyverneken épült 1896-ban. Ezek az óvodák egészen az
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50-es évek elejéig 1-1 csoporttal mûködtek, 50-70 gyermek járt a
csoportokba.
A település déli részén az 1920-as évek végén ún. „menedékházak”
funkcionáltak óvodaként.
Az óvodák fejlõdése az 50-es évek végén indult el, a jelenlegi arculatukat az 1970-es években kapták.
2000 után folyamatosan szépültek és újultak meg az eredeti épületek,
amelyek korszerûsítéssel az EU normák és elõírásoknak megfelelõen
kerültek felújításra.
Jelenleg a 12 óvodai csoportban 285 kisgyermek veszi igénybe az óvodai ellátást, ez az óvodáskorú korosztály 90%-a.
Térségi vonzása is van az óvodáknak, az elmúlt 20 évben átlagosan
8-12 gyermek vette igénybe más településrõl az óvodai férõhelyet (Pl.:
Tiszabõ, Surján) . 1990. óta elutasított fegyverneki gyermek nem volt,
minden jelentkezõ felvételt nyert.

Kis csökkenés tapasztalható a születések számában, ami a 20 év alatt
azóvodába járó gyermekek számában is 15-20 fõt jelentett Ez a gyermeklétszám csökkenés viszont pozitívan befolyásolja a csoportok létszámát, a közel 30 fõs csoportok átlagosan 22-25 fõre csökkentek.
– 1992-ben 301
– 2000-ben 290
– 2006-ban 275
– 2012-ben 285 gyermek járt óvodába.
Mivel a csoportok száma gyakorlatilag 20 éve változatlan, a személyi
állomány is változatlan, ami azt bizonyítja, hogy az óvodai ellátás szükségességét támogatja a fenntartó, az ott folyó minõségi nevelõmunkát
pozitívan értékeli.
Jelenlegi személyi állomány: 21 fõ óvodapedagógus, 15 fõ dajka, 4 fõ
gazdasági dolgozó, 3 fõ bölcsõdei alkalmazott.
Az óvodák megfelelõ komforttal rendelkeznek, tiszta-esztétikus, külsõ-belsõ környezet biztosítja a gyermekek fejlõdését.
Minden munkakörben az elõírt
végzettséggel rendelkeznek a
dolgozók.
Fokozatosan nõ a szakdiplomával
rendelkezõ
óvodapedagógusok
száma, ami a nevelõmunka minõségi végrehajtását szolgálja, valamint
csak olyan egyéb szolgáltatást vállal, amihez a saját szakember hálózatot
biztosítani
tudja.(zenei
elõkészítõ, gyermektánc-néptánc,
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ovi-torna, vízhez szokatás-úszás elõkészítés,
logopédia)

fejlesztõpedagógia,

4.3. Nevelõmunkájuk célja:
A nevelõmunkát a tradicionális értékekre építik
Alapvetõ cél olyan gyermekek nevelése, akik megtanulnak együttmûködni, alkalmazkodni, megfelelõen kommunikálni, váljanak olyan fiatalokká, akik szeretik a természetet, kötõdnek a településükhöz, jól
tájékozódnak a környezetükben, legyenek nyitottak az újra,
befogadóak a szépre, az igényességre.

A helyi Óvodai Nevelési program ezekre az elvekre épül. Kiemelt szerepet kap az egészséges életmód-testi nevelés feladatrendszere, a zenei kultúra alapjainak a lerakása, a helyi hagyományok és szokások
ápolása,
környezetük
megismerése
–
környezetkultúra,
környezetvédelem.
Ebbe a folyamatba épül be a játszóudvarok felülvizsgálata (78/2003.
(XI.27.) GKM rend.) és a játékeszközök folyamatos pótlása, cseréje, amely a négy óvoda esetében még a távlati feladatok megvalósítását is
szolgálja.

4.4. Mikrotérségi szerep pozitív hatása

Az intézményfenntartó társulás mikro térségi szerepe a gazdálkodás
folyamatában is jelentõs elõrelépést hozott. Ezen idõszak alatt 3 óvoda
egység került felújításra.
Nevelõmunka eredményessége és hatékonysága a környezõ településekre is egyértelmû pozitív hatást váltott ki.
„Jó gyakorlat” bemutató helye lett a fegyverneki óvoda valamennyi
egysége, ami nemcsak a környezõ településekrõl vonzott szakembereket, hanem a megye távolabbi községeibõl, városaiból is (pl.:
Abádszalók, Tomajmonostor, Kunhegyes).
A nevelõtestület kreativitása, innovációs törekvése fejlett nevelõ munkát eredményez Okos-kocka módszertana, Mozgáskotta módszer alkalmazása, INTEGRÁLT NEVELÉS).
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4.5. Nemzetközi kapcsolatok
Az óvoda nevelõközössége büszke azokra a nemzetközi kapcsolatokra, amely 2004 óta folyamatosan bõvül.
A Szlovákiai fegyvernek (Zbornyiky) óvodájával 2004, a Németországi
Siegen város AWO és BÁRKA óvodájával 2006 óta tart fenn szakmai
kapcsolatot. Évente kölcsönös az egymáshoz tett szakmai látogatás,
közös konzultáció és nevelõi program.
2012. április 3-án az Erdélyi nagyvárad Orsolya óvodájával kötöttek

együttmûködési megállapodást – amely szintén a kölcsönös szakmai
együttmûködést segíti.
Ezen tervek között szerepel a szülõ – gyermek - óvoda együttes látogatás lehetõsége is.
4.6. Távlati tervek
Játszóudvarok felszerelésének gyarapítása, ezzel egyidejûleg szakmai
rendezvények, sportnapok, bemutatók helyszínének biztosítása,
szervezése.
Mikro térségi funkció megõrzése-térségen belül az innovációs folyamatok felvállalása, prezentálása.

5. Egészségügyi ellátás
A településen járó beteg ellátás mûködik, három háziorvosi, két gyermekorvosi, két fogorvosi és négy védõnõi körzettel. Ez a környék ellátottságához képest jónak mondható. A hétvégi ügyeleti ellátást társult
formában oldja meg a település. A településen két gyógyszertár mûködik, mely ellátja Örményes és Tiszabõ községeket is. A település földrajzi elhelyezkedésébõl és az egészségügyi infrastruktúra (fizikai,
humán) fejlettségébõl adódóan mikrotérségi szerepet tölt be és ez a
jövõben erõsödni fog.

5.1. Egészségügyi ellátás története:
A település mindig nagy figyelmet fordított az orvosi ellátás zavartalan
biztosítására, az egészségügyi rendszer minõségi mûködtetésére.
Már 1906-ban egy községi orvosa, egy gyógyszerésze és egy községi
bábája volt a településnek.
1925-ben egy körzeti orvos, két magánorvos, három községi és egy
magánbába látta el a lakosságot.
1953-ban megérkezett a második körzeti orvos, majd 1989. július
1-jén a harmadik.
A szakorvosi teendõk ellátása területén alapvetõ változások következtek be a fogszakorvosi és a gyermekorvosi ellátás területein.
1968- 2006. december 31-ig 1 fõ dolgozott fogszakorvosként a településen.
1945-tõl van védõnõi ellátás a településen. Kezdetben 2 fõ, majd
1996-tól három fõ teljesítette az ellátást.
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1990-ben három körzeti orvos, egy gyermekorvos, 2 fogorvos és három védõnõ látta el a lakosokat.
2000. 02. 15-tõl 2 gyermekorvos, 2005-tõl három területi védõnõ és
egy iskolavédõnõ dolgozott a rendelõben.

5.2. Tárgyi feltételek
A tárgyi feltételek alapjaiban
változtak meg.
1945-1960-ig az orvosi rendelés
a szolgálati lakásoknál kialakított
rendelõkben
történt.
1959-tõl orvosi rendelõben,
majd1968. december 22-én
megtörtént az új 6 munkahelyes
orvosi rendelõ használatba
vétele.
Elhelyezést nyert:
– 3 fõ általános orvos
– 1 fõ fogorvos
– 1 fõ 2,5 órás napi rendelési idõvel gyermek szakorvos.
1969-ben Fegyvernek Szapárfalu térségben is megépült az orvosi rendelõ.
1986-ban a régi rendelõhöz kapcsoltan megépült az új korszerûen felszerelt épületszárny,
melyben helyet kapott:
– 2 fogorvos rendelõ
– 1 gyermek szakorvosi rendelõ
– 1 laboratóriumi helyiség.
A gyermek szakorvosi rendelõ
és a laboratórium helyiségekben
jelenleg
védõnõi
szolgálat
mûködik.
Fejlesztések
Az Észak-Alföldi Operatív program 4.1.2/A-2008-0011 számú
pályázati projekt 2009. október
28-án kezdõdött és 2010. június
25-én zárult, mely tartalmazta a
fegyverneki Központi Orvosi
Rendelõ bõvítését, rekonstrukcióját, komplett akadály mentesítését,
valamint
orvosi
mûszerek, eszközök beszerzését. A bõvített Orvosi Rendelõben helyet kapott 2 új házi
gyermekorvosi rendelõ, egy gazdasági iroda, pince és kazán helyiség,
valamint ügyeleti rendelõ, orvosi -, asszisztensi- és gépkocsivezetõi
szoba.
A rendelõ hasznos alapterülete a bõvítést követõen 679 m2 lett, ebbõl
a régi épületrész 383 m2, az új (fogászat és védõnõk épülete) földszinti
része 166 m2, emelet 130 m2.
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A pályázat legfontosabb célja az alapellátás keretein belül a gyógyítás
betegellátás szakmai színvonalának emelése volt.

5.3. Ellátotti létszám alakulása
Az orvosi rendelõben az egészségügyi alapellátást – mint kötelezõ önkormányzati feladatot – vállalkozó orvosok, illetve közalkalmazotti
jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók végzik.
Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védõnõi szolgálat mûködik.
Valamennyi ellátási formájában az ellátott települések betegforgalma
2012-ben összesen 64441 fõ.
Az iskola-egészségügyi ellátást iskolaorvos és védõnõ együttes szolgáltatásából látják el fogorvos és fogászati asszisztens
közremûködésével.
Az intézményben foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást végez a
Salus-Med 2000. Egészségügyi Szolgáltató Bt. keretein belül Dr. Tóth
Sarolta az Orvosi Rendelõvel kötött megállapodás alapján.
Háziorvosi, szakorvosi ellátási adatok:
Háziorvos

Házi
gyermekorvos

Fogászat

Védõnõk

Orvosi körzet:

3 db

2 db

2 db

3+1 db

Ellátottak száma

5.583 fõ

1.573 fõ

7.095 fõ

523+766 fõ

Egy körzetre jutó ell.

1.861 fõ

786 fõ

3.547 fõ

Az egy háziorvosi körzetre jutó ellátottak (háziorvoshoz bejelentkezettek) száma jóval meghaladja az országos és a megyei (1641
fõ/körzet) átlagot.
Az összevont háziorvosi ügyelet
Az ügyeleti szolgálatban résztvevõ háziorvosok az önkormányzattal
kötött szerzõdésben rögzítettek szerint vesznek részt. Összevont
ügyeleti szolgálat mûködik Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések ellátásával. Az ellátandó lakosságszám közel 9.000 fõ. Az
ügyeleti idõben hétköznap rendelési idõn kívül, ünnepnapokon és hétvégeken a nap 24 órájában elérhetõ a szakszerû orvosi ellátás. Az
ügyeletben 9 fõ háziorvos, 5 fõ asszisztens és 3 fõ gépkocsivezetõ vesz
részt
Az összevont háziorvosi ügyelet forgalma:
Összevont
Orvosi
Ügyelet helye

A
szolgálatban
résztvevõ
orvosok
száma
összesen

Egy
alakalommal
az ügyeletet
ellátó
orvos/ok
száma

Ügyeleten
megjelent
betegek
száma

Hívásra
történõ
betegellátás

Mentõszáll.
igénybevétel

Év

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Fegyvernek

6

8

1

1

2813

2968

1098

2015

58

63

Az elmúlt évtizedek alapján megállapíthatjuk, hogy jelentõs fejlõdésen
ment keresztül az egészségügyi ellátás településünkön. Bízunk benne,
hogy Fegyvernek várossá nyilvánításával vonzóbbá válik a szakdolgozók számára és lehetõségünk lesz szakrendelések megszervezésére is
a lakosság magasabb szintû ellátása érdekében.

6. Szociális ellátás rendszere
Fegyvernek szociális ellátórendszerérõl megállapítható, hogy adekvát
lehetõségek biztosítottak. Az önkormányzat lakosságszám szerinti kötelezõ szolgáltatásai biztosítottak, az ellátórendszer a településen kiépített. Az önkormányzata a kötelezõ alapellátáson felül a település
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viszonylag nagy területi területi elosztottságának megfelelõen 3 Idõsek Klubját tart fenn nappali ellátásban. A településen a szakosított ellátásban 2 ápolást, gondozást nyújtó intézmény vesz részt az idõs
ellátás részeként. Az egymásra épülõ szolgáltatást az
Önkormányzaton kívül a Megyei Önkormányzat és a szociális
vállalkozásban mûködõ KHT. biztosítja.
A társadalmilag kirekesztett csoportok közül a településen jelentõsen
emelkedett a mozgásfogyatékosok száma, a nyilvántartott pszichiátriai betegek száma, csökkent viszont a hajléktalansággal veszélyeztetettek köre, és az effektív (valós) hajléktalan személyek száma sem
növekedett. A pszichiátriai és szenvedélybetegek száma az elmúlt
évek során kis mértékben emelkedett.

6.1. Fegyvernek szociális ellátásának történeti áttekintése
A szociális szolgáltatások fejlõdése, megjelenésétõl napjainkig.
1973-tól - 1990-ig
Magyarországon 1962- óta létezik jogszabályi alapra helyezett idõsellátás, melynek fõ célkitûzése a legrosszabb körülmények között élõ
idõs embereknek történõ segélynyújtás volt.
Fegyverneken 10 év múlva 1973. október 1-jével indult el intézményi
keretek között a szociális ellátás az Annaházi településrészen ÖREGEK
NAPKÖZI OTTHONA elnevezéssel.
Ez az intézményrendszer 3 fokozatú és egymásba illeszkedõ feladatot
foglalt magába:
– A tanács szakigazgatási szervén belül mûködõ szociális étkeztetést
– Házi gondozást
– Öregek napközi otthonát (ÖNO), melynek feladatellátásában a fõ
hangsúly a fizikai szolgáltatásokra, olcsó étkeztetésre,
tisztálkodási, mosási lehetõségre, rendszeres orvosi ellenõrzésre
korlátozódott.
Az ÖNO 20 fõ férõhellyel és 2 fõ dolgozóval kezdte meg mûködését.
Házi gondozás: (területi gondozás)
Az 1970-es években a házi gondozás terén a társadalmi gondozóhálózat kiépítése volt a jellemzõ. Elsõsorban önkéntesen vállalkozó társadalmi gondozók bevonásával kezdték, akik késõbb hivatásos
gondozókká váltak. Társadalmi bázisa a Vöröskereszt volt, felkutatta a
gondozásra szorulókat, tanfolyami képzéseket szervezett a
gondozóknak.
Az 1980-as évektõl 2 típusú gondozóhálózat alakult ki.
– hivatásos
– tiszteletdíjas gondozás
1986-1989 között 37 fõrõl 92 fõre emelkedett a gondozottak száma.
Szociális étkeztetés:
Az akkori jogszabály alapján szociális étkeztetésben kell részesíteni
azt az öreg vagy csökkent munkaképességû, munkaképtelen személyt,
aki egészségi állapota miatt saját magát nem tudja ellátni.
1980-as években 194 fõ vette igénybe ezt a szolgáltatást. 1982. október 1-jével a szapárfalui település részen a mûködött az iskola épületében megnyílt a második Öregek Napközi Otthona, 20 fõ férõhellyel és
2 fõ dolgozóval.
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Területi gondozási központ kialakítása:
1986. március 1-jével Fegyverneken az akkori jogszabályoknak megfelelõen kialakításra került a KÖZSÉGI MODELL: egy gondozási központ több település szociális ellátásáért felelõs. Feladata a területi
gondozási formák egy szervezetbe történõ összevonása az idõskorúak
segítése, szakmai irányítás, szervezés, tanácsadás, ellenõrzés.
A két öregek Napközi Otthonán kívül hozzá integrálták a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést. A helyi ellátási formák biztosítása
mellett, Tiszabõ, Örményes és Kuncsorba Szociális ellátásának szakmai irányítása, ellenõrzése is a feladat volt.
1990-2007 között:
Az 1990-es évet követõen az önkormányzati rendszer kialakítása után
az állam a szociálpolitikáért viselt felelõsségét megosztotta az önkormányzatokkal, mivel lényegesen nagyobb az ismeretük a helyi közösség valós szükségleteirõl. Ennek érdekében szabályozta a szociális
ellátásokat, szociális törvényt alkotott.
" A szociális rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok gyakorolják.".
1991-ben a község középsõ részén a harmadik Idõsek Klubja kezdte
meg mûködését 1996-tól az idõsellátás mellett új szolgáltatásként jött
létre a családsegítés, majd 1998-ban az új gyermekvédelmi törvény
hatálybalépését követõen pályázati forrásokból megvalósult negyedik
telephelyen a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat. Ezáltal két
szakmai egység különül el:
1) Idõsellátás:
– Idõsek Klubjai 3 telephelyen
– Étkeztetés
– Házi segítségnyújtás
2) Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat:
– Családsegítés
– Gyermekjóléti szolgáltatás
amely 2007. július 01-ig állt fenn ebben a szervezeti formában.

6.2. Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ szerepe a helyi ellátórendszerben:
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a törökszentmiklósi Kistérségen belül mikro-térségi szinten mûködik. Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzata,
Örményes
Község
Önkormányzata és Kuncsorba Község Önkormányzata 2007. július.
01-tõl intézményfenntartó társulás keretén belül hozta létre a
hatékonyabb gazdálkodás érdekében.
Tevékenységi köre: szociális ellátás szállásnyújtás nélkül.
Szolgáltatásai Fegyvernek településen:
– étkeztetés
– házi segítségnyújtás
– nappali ellátás (idõsek)
– családsegítés
– gyermekjóléti szolgáltatás
– SOS segélyhívó telefonrendszer
A szociális törvény szerinti minden kötelezõ alapszolgáltatást biztosít
az önkormányzat.
Önként vállalt feladat. 2 telephelyen mûködtetett Idõsek Klubja és a
Polgárõrséggel közösen mûködtetett SOS segélyhívó telefonrendszer.
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Szolgáltatásai Örményesen és Kuncsorbán:
– étkeztetés
– házi segélynyújtás
– nappali ellátás
– családsegítés
– gyermekjóléti szolgáltatás
Személyi feltételek:
Az intézményben foglalkoztatottak száma: 27 fõ, ebbõl 23 fõ szakdolgozó, 3 fõ gazdasági alkalmazott és a dolgozók szakképesítése a munkakörüknek megfelelõen 100%-os.
Az intézmény telephelyei rendelkeznek a jogszabályban elõírt tárgyi
feltételekkel. Tálaló konyhái megfelelnek a HCCP minõségbiztosítás
követelményeinek. A telephelyek rendelkeznek önálló telefonhálózattal, internettel, számítógépekkel, mobiltelefonokkal és a szakmai
munkát segítõ eszközökkel.
Az intézmény szerepe a helyi ellátórendszerben:
Az intézmény a településen egyedüli alapszolgáltatásokat nyújtó intézményként mûködik az 1993. évi III. törvény (továbbiakban szoc.
tv.) 56§ (1) és 59§ (1) alapján. Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonaikban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az intézmény feladatellátása
érdekében szoros együttmûködést alakított ki többet között:
– Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézõivel
– háziorvosokkal, ápolási otthonokkal
– átmeneti intézményekkel, helyi és környezõ ápolást-gondozást
nyújtó intézményekkel
– hajléktalan ellátást segítõ intézményekkel, a nyíregyházi Periféria
Egyesülettel
– a törökszentmiklósi Kapocs a Mozgássérültek Segítségére
Alapítvánnyal
– Szolnoki Esély Szociális Közalapítvánnyal
– Vöröskereszt szervezetével
– helyi Katolikus Karitas szervezetével
– pártfogói felügyelettel
– Áldozatsegítõ szolgálattal
– Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulással
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Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ által ellátottak száma (fegyverneki telephelyen)
Szakfeladatok szerint

Év

Étkeztetés

Házi
segítségny
újtás

Nappali
ellátás

Idõsellátás
összesen

Családsegít
és éves
forgalma

Gyermekjól
éti
szolgáltatás
veszélyezte
tett
gyermekek
száma

2006

112 fõ

24 fõ

111 fõ

244 fõ

3245 fõ

111 fõ

2007

126 fõ

24 fõ

91 fõ

241 fõ

3864 fõ

98 fõ

2008

112 fõ

33 fõ

89 fõ

234 fõ

3418 fõ

113 fõ

2009

115 fõ

31 fõ

85 fõ

231 fõ

4651 fõ

117 fõ

2010

110 fõ

34 fõ

90 fõ

238 fõ

3418 fõ

111 fõ

2011

164 fõ

30 fõ

90 fõ

284 fõ

2975 fõ

126 fõ

2012

150 fõ

29 fõ

90 fõ

269 fõ

1693 fõ

115 fõ

6.3. Az önkormányzat szerepe a személyes gondozást nyújtó
ellátásokban
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete mûködése során kiemelt figyelmet fordít az idõs korosztály érdekeire, szükségleteik folyamatos figyelemmel kisérésére, a róluk való
gondoskodásra, épület felújítással, szakmai eszközbeszerzéssel és az
ellátottak
minõségi
kiszolgálása
érdekében
pszichológus
alkalmazásával.
A kiemelt ellátására való tekintettel 2008-ban Fegyvernek Önkormányzata községi kategóriában: "Megyei Idõsbarát Önkormányzat”
kitüntetést vehetett át.

6.4. A településen mûködõ egyéb szociális intézmények
Fegyverneken két ápolást, gondozást nyújtó intézmény mûködik.
– "Angolkert úti" IDÕSEK OTTHONA fenntartója a megyei intézmény
fenntartó központ. 2007. április 1-jével integrálásra került a
Törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthonával és
Rehabilitációs Intézményével. 2007-ig 50 fõ férõhellyel mûködött
2007 második felétõl 68 fõ férõhelyre bõvült. Kihasználtsága
100%-os.
– "Aranykor" IDÕSEK OTTHONA fenntartója "SENGA" Szolgáltató
KHT 50 fõ férõhellyel mûködik. Kihasználtsága 100%-os.
Mind két ápolást, gondozást
nyújtó intézmény és az alapszolgáltatást nyújtó intézmény között a szakmai kapcsolat jó. A
dolgozók közös továbbképzéseken vesznek részt. Az intézményi
kapcsolatoknak
köszönhetõen Fegyvernek lakosságának a szociális biztonsága megoldott a szociális
ellátásokkal.
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6.5. A település szociális ellátásának rövidtávú és hosszú
távú stratégiája
Speciális ellátotti csoportok ellátása:
A demográfiai mutatók az idõskorú számának emelkedését és a gyermek létszámok csökkenését, a fogyatékkal élõk, azon belül a mozgásfogyatékosok számának emelkedését mutatják. A településen hiányzó
ellátási forma a speciális ellátást igénylõk ellátó rendszere (fogyatékkal élõk, pszichiátriai betegek, hajléktalanok). Nem kötelezõ ellátási
forma, de mivel nincs meg a megfelelõ szociális ellátó rendszer, mindenképpen indokolt a településnek ebbe az irányba elindulni. A feladat ellátáshoz biztosított a tárgyi és az intézmény szakember
létszáma is. Kevés ráfordítással megvalósíthatók a speciális ellátások.
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás:
A 2.1.8. pontban bemutatott SOS segélyhívó telefonrendszer a lakosság megelégedésére a településen önként vállalt feladatként, a polgárõrséggel közösen napi 24 órában mûködik. Célja a lakosság
közbiztonságának és egészségügyi sürgõs ellátásnak a megoldása.

7. Gyermekélelmezési konyha
Önállóan mûködõ önkormányzati intézmény. A településen jelenleg
meleg étkeztetést biztosító intézmény, mely étteremmel is
rendelkezik.
A Fegyvernek Önkormányzati Gyermekélelmezési Konyha 2011. évi
gazdálkodásáról.
Az intézmény által foglalkoztatottak létszáma 18 fõ. A teljesített átlagos statisztikai állományi létszám 17,65 fõ
A rendelkezésre álló épületek száma 4 db.
Az épületek alapterülete összesen:
– Hársfa úti Konyha:
288 m 2
– Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:
73 m 2
– Volt Bölcsõde épületébõl igénybevett épületrész:
165 m 2
– Hunyadi úti Étterem:
526 m 2
Az 1500 adagos gyermekélelmezési konyha az 1970-es évektõl mûködik,kezdetben a gyermekek részére, majd fokozatosan a szociálisan ellátottak részére a Gondozási Központ intézményei számára. Szabad
kapacitásáig külsõ felnõtt étkeztetést is ellát.A konyha napi
1200-1600 adag ebédet állít elõ 2 konyhaépületben és a gyermekek
részére biztosít reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát állít elõ hétfõtõlszombatig.

8. Fegyverneki
Intézmény

Vízmû

és

Községgazdálkodási

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki
Vízmû 156/1992.(XII.17.) sz önkormányzati határozat alapján,
1993.január 1-én kezdte meg mûködését, feladat az ivóvíz- szennyvízszolgáltatás és halászati tevékenység.
Az önállóan mûködõ költségvetési szerv - jelenlegi formájában 2010.január 1-tõl kezdte meg mûködését Fegyverneki Vízmû és Községgazdálkodási Intézmény néven, kibõvült feladatkörrel és funkcióval. A strukturális átalakítás eredményeképpen, egy összetettebb,
komplex, kibõvült feladatkörrel felruházott szervezeti egység jött létre, jellemzõen önkormányzati kötelezõ és önként vállalt feladatok végrehajtása érdekében. Az átalakítás célja az átlátható gazdálkodás
biztosítása, hatékonyság növelése valamint a költségtakarékosság.
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8.1. Az intézmény szakmai munkája
Víztermelés, kezelés, ellátás – Fegyvernek vízszolgáltatás:
A Fegyverneki Vízmû Dózsa Gy. úti telephely területe 15.786 m2, a kezelõépület területe 167 m2. A telephelyen 2 üzemképes kút biztosítja a
település vízellátásának egy részét, szintén 2 üzemképes kút a Táncsics úti 3.711 m2 területû ingatlanon lévõ kútcsoportban található,
ahonnan 760 m hosszú O 150 mm KM PVC nyomóvezetéken jut el a kitermelt víz a vízmû területére. Fegyverneken összesen 4 kút szolgáltatja a település ellátásához az ivóvizet, melyeknek maximális
vízhozama 3.700 m3/d.
A Fegyverneki Vízmû a településen 7.063 fõ részére biztosítja az ivóvizet 2.747 fogyasztóhelyen, melybõl 108 közületi fogyasztó.
Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése:
Fegyvernek települési szennyvíztisztító telep 3 településrõl fogad tengelyen beszállított szippantott szennyvizet: Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba.
Az ártalmatlanítás költségét önköltségszámítás alapján képviselõtestület rendeletben állapítja meg és támogatásként nyújtja a lakosnak.
Az ártalmatlanítás díját 2012 év végén Önkormányzat az
Intézménynek átadja.
2012 évtõl az Intézmény, a bevétel növelése érdekében megkezdte a
folyékony hulladék szállítást, melyet 2013 évben tovább kíván
folytatni.
Települési hulladék begyûjtés, szállítás (Fegyvernek,Tiszabõ):
Az intézmény 2010. óta Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén 2012. évtõl kezdve Tiszabõ község közigazgatási területén végez
kommunális szilárd hulladék begyûjtést és szállítást.
Az alábbi táblázat mutatja 2010 – 2012 évek között beszállított hulladék mennyiségét:
2010. évi

2011. évi

2012. évi (09.31-ig)

beszállított
mennyiség

lerakási díj

beszállított
mennyiség

lerakási díj

beszállított
mennyiség

lerakási díj

(kg)

(Ft)

(kg)

(Ft)

(kg)

(Ft)

Fegyvernek

1.073.940

7.053.-

1.010.980

7.483.-

785.280

7.988.-

Tiszabõ

-

-

-

-

173.640

10.000.-

Bevétel
összesen

25.433.000.-

23.691.000.-

21.822.000.-

Kiadás
összesen

24.704.000.-

23.591.000.-

19.432.000.-

Településünkön a beszállított hulladék mennyisége stagnáló szinten
áll, évi 1.000 tonna beszállított hulladékkal. Annak ellenére, hogy a lerakási díj a vizsgált idõszakban folyamatosan nõ, szemétszállítás
esetében díjemelés nem történt.
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:
A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km.
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:
Az intézmény 15 db önkormányzati tulajdonú épületben 27 lakás
(összesen 1.613,9 m2) bérbeadását, karbantartását, üzemeltetését
végzi.
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Zöldterület kezelés:
Az intézmény feladata a parkok, terek tisztántartása, zöld területek
gondozása, belterületen 6,9123 ha, külterületen kb 8 ha terület.
Ár és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek:
A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km2 területû öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi,fõ befogadó
a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza..
Településünkön belterületi csapadékvíz elvezetõ csatorna hossza:
15.657 m.
Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelõ aknába telepített szivattyú karbantartását és
üzemeltetését végezzük.
A belvízvédekezési-megelõzési feladatokon túl az intézmény mezõgazdasági vízszolgáltatás keretében öntözõvizet is biztosít a vízjogi
engedéllyel rendelkezõ földtulajdonosok részére. Az öntözõvíz pótlására évente 50-100 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül.
Sportlétesítmény mûködtetés és fejlesztés:
Az Intézmény feladata a települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá
kapcsolódó épület (sportöltözõ 187 m2, WC, 21 m2, összesen 208 m2)
üzemeltetése, karbantartása, a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megõrzése, gondozása (öntözés, fûnyírás). Sportöltözõ épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.
Köztemetõ fenntartás, mûködtetés:
A településen 4 temetõ karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek
fenntartását végezzük:
1.) Annaházi temetõ
5,1963 ha, épületek 100 m2,
2.) Csonkatornyi temetõ 2,1189 ha, épületek 48 m2,
3.) Szapárfalui temetõ
1,4439 ha, épületek 74 m2,
4.) Izraelita temetõ
2113 m2
A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabõ és
Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás 2009. évben beszerzett, önkormányzati tulajdonú halottszállító jármûvel történik.
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások:
Az Intézmény által mûvelt földterületek nagyságát mutatja be az alábbi táblázat:
Bérelt

Saját (önkormányzati)

Összesen

ha

ha

ha

2010

146,84

135,21

282,05

2011

81,76

197,31

279,07

2012

30,05

204,5

234,55

Az intézmény feladata az 52,86 ha nagyságú gyep terület gondozása,
mûvelése. A vetésszerkezet alakulását, termésátlagokat 2010-2012
években az alábbi táblázat mutatja be:
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2010 év*

Vetést
erület
(ha)
Termé
sátlag
(t/ha)
Össze
s
hoza
m (t)

2011 év

2012 év

Õszi
búza

Õszi
árpa

Napra
forgó

Õszi
búza

Õszi
árpa

Napra
forgó

Õszi
búza

Õszi
árpa

Napra
forgó

Õszi
kápos
ztarep
ce

155,8

29

97,13

172,84

17,85

88,38

127,81

20,49

36,96

45,32

3,4

2,76

1,56

3,54

5,64

1,94

3

3,1

2,55

1,93

530,6

80,1

151,6

612,4

100,6

171,5

383,4

63,5

94,4

87,7

* a termény értékesítés, földalapú támogatás az Önkormányzat költségvetésében szerepel, az Intézmény bérmunkában mûvelte a szántó területeket.

A vetésszerkezet átalakításával, valamint a termelési folyamatok racionalizálásának eredményeképpen a gazdálkodás eredményes, pozitív,
melyet az alábbi táblázat mutat be:
2010*

2011

2012

Termelés eredménye

23 796 000

63.721.000

64.186.625

Területalapú
támogatás

0

7 776 000

8 034 000

Bevétel

23 796 000

71.497.000

72.220.625

Kiadás

22 411 000

55 732 261

48.875.108

Eredmény

1 385 000

15.764.739

23.345.517

Erdõgazdálkodás:
Az Intézmény feladat az Önkormányzat tulajdonában lévõ 41,0011 ha
erdõ mûvelési ágú terület karbantartása, mûvelése, erdészeti terv
alapján történõ gazdálkodás.
Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes:
Örményes településen jelenleg 1.143 fõ részére közel 465 fogyasztóhelyen biztosítunk ivóvizet, melybõl 25 közületi fogyasztó. Vezetékes
ivóvízzel ellátott ingatlanok aránya 98 %.
Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:
Az Intézmény feladatkörébe tartozik a település területén mûködtetett „piac” üzemeltetése, karbantartása, mûködtetése valamint a Vendel napi búcsú vásár megszervezése és lebonyolítása.
Mindenféle mns. szabadidõs szolgáltatás:
Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmû
2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggõ üzemeltetési
feladatokat.
Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a
környezõ településeken (Kisújszállás, Tiszatenyõ, Tiszapüspöki,
Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre.
Az értékesített horgász engedélyek száma 2008-2012 években:
2008.
Felnõtt éves
895 db
Ifjúsági éves
38 db
Gyermek éves 199 db
Felnõtt napi
619 db
Ifjúsági napi
9 db
Gyermek napi 8 db
Felnõtt heti
9 db
Ifjúsági heti
2 db
Csónakos, etetõhajós

2009.
957 db
30 db
170 db
384 db
14 db
9 db

2010.
734 db
23 db
159 db
237 db
3 db
6 db

2011
586 db
24 db
142 db
230 db
1 db
9 db

2012
611 db
34 db
154 db
203 db
5 db
3 db
4 db

149 db

126 db

134 db
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Az értékesített horgászengedélyek száma 2011 évi visszaesést követõen 2012 évben növekedtek, elérték a 2010 évi szintet.
A halászattal kapcsolatos feladatokat és terveket az érintetett egyesületekkel közösen kidolgozású.

9. Mûvelõdési Ház és Könyvtár Fegyvernek
A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 1992-benkerült összevonásra. Az intézmény gondoskodik a szapárfalui Mûvelõdési Ház és a könyvtár épületében található Helyismereti Gyûjtemény szakmai feladatainak
ellátásáról, s a Honismereti Gyûjteményt is gondosan ápolja.
Az Intézményben 6 fõ teljes állású és 3 fõ kisegítõ munkatárs dolgozik.
22 csoport tart állandó foglalkozást a Mûvelõdési Házban, de számos
alkalmi elõadás, bemutató rendezvényeknek is otthont ad. 2012-ben
bõvült az intézmény tevékenységi köre az oktatással, mely oktatási tevékenység 2013-ban további 2 csoporttal fog nõni.
A könyvtár Fegyvernek központjában található, 26584 kötetes állománnyal rendelkezik, három részleggel és számos szolgáltatással
várja az olvasókat.
Részlegeink: kölcsönzõ terem, olvasóterem, gyermekrészleg és egy
helytörténeti gyûjtemény.
A kölcsönzõ teremben a könyvtár kölcsönözhetõ dokumentumai találhatóak, szépirodalom és szakirodalom, valamint folyóiratok egyaránt.
Az olvasóteremben található dokumentumok csak helyben használhatóak. Ebben a részlegben fõként albumok, enciklopédiák, lexikonok, és
különféle ismerettárak segítik a tanulást és a kutatómunkát.
Gyermekrészlegünkben kifejezetten a fiataloknak szánt dokumentumok kaptak helyet, A könyvtárral még csak ismerkedõ, vagy már aktív
könyvtárlátogató gyermekek találhatnak itt mesekönyveket, képeskönyveket, versesköteteket, ifjúsági regényeket és szakirodalmat
egyaránt.
A könyvtárban található egy helytörténeti gyûjtemény is, melyben
Fegyvernek múltjával és hagyományaival kapcsolatos tárgyakkal valamint dokumentumokkal ismerkedhetnek meg a látogatók.
Könyvtárunk számos egyéb szolgáltatást is nyújt. Ezek között szerepel
a könyvtárközi kölcsönzés, internet szolgáltatás, fekete-fehér nyomtatás, fénymásolás, és szkennelés.
Intézményünk TextLib integrált könyvtári rendszert használ, melynek
segítségével az olvasók akár otthonról is kereshetnek a könyvtár állományában, valamint ellenõrizhetik a náluk lévõ dokumentumok
számát és kölcsönzési határidejét.
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VI. KULTURÁLIS, KÖZÖSSÉGI-, ÉS SPORTÉLET
1. Kultúra, közmûvelõdés, közgyûjtemények, sport
Szlovákiai Fegyvernekkel testvértelepülési kapcsolat.
A település kulturális életére a gyökerek õrzése a jellemzõ. A település
méretéhez képest kifejezetten sokszínû tevékenységet láthatunk. Az
amatõr mûvészeteknek jelentõs hagyományai vannak. Korábban a felnõtt színjátszás, napjainkban az iskolai énekkarok és a diákszínjátszók, a Mûvelõdési Ház és a Baldácsy Mûvészeti Egyesület által
mûködtetett citera zenekarok, néptánccsoportok és a fúvós zenekar
ápolják a mûvészeti hagyományokat és fellépéseik gazdagítják az
ünnepi rendezvényeket.
A település rendkívüli erõssége a civil szervezetek mûködése és a mûvészeti hagyományok (tánc, zene) nagyfokú ápolása
Település önkormányzata rendeletet alkotott kitûntetett címekrõl:
Fegyvernek díszpolgára, Fegyvernekért, Fegyvernek Közszolgálatáért
és Fegyvernek Tudoményos és kulturális munkájáért díj (1998-tól). A
díjak azoknak a személyeknek, és közösségeknek adományozhatók,
akik vagy amelyek Fegyverneken a mûvészeti és tudományos, valamint sport munkában kiemelkedõen tevékenykedtek, mely
tevékenység a község hírnevét gyarapítja.
Az önkormányzat által támogatott ünnepeket a településen mûködõ
intézmények közremûködésével rendezik meg. (képek)
– Magyar Kultúra Napja
– 1848-as forradalom és szabadságharc - nemzeti ünnep
– Nemzeti Összetartozás Napja
– Szent István ünnepe – nemzeti ünnep
– Aradi vértanúk napja- nemzeti gyásznap
– 1956-os forradalom és szabadságharc- nemzeti ünnep
A település több országosan ismert program házigazdája:
– Országos Diák Gulyásfesztivál
– Virágzó Tisza Napja
– Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatója
– Kistérségi rendezvény 2012-es házigazdája
– Vándorló Bográcsok Találkozója

2. Hagyományõrzõ és zenei csoportok
Annaházi Tánccsoport 1999 õszén alakult.
Az Annaházi Tánccsoport a falu egyik részérõl – a hagyományok szerint Annaházának nevezett részrõl, – kapta a nevét.
A Tánccsoport tagja az Örökség Országos Gyermek- és Ifjúsági Egyesületnek.
A tánccsoport célja, hogy a községet a múlt század közepén benépesítõ
magyarországi
németek és a magyarok tánchagyományait
felújítsák,
megismertessék.
2007. január 20-án a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a
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tánccsoport tagjai átvehették a „Fegyvernek Kulturális és Tudományos Munkájáért” díjat
A csoport alapítója: Baunok Béla, mostani csoportvezetõje: Gál
Levente.
Pacsirta Citerazenekar tagjai 2000 januárjában határozták el, hogy a
gyermekkorukban megismert hangszer, a citera pengetését folytatják
saját maguk és hallgatóságuk
örömére.
2003-ban arany minõsítést kaptak a KÓTA országos minõsítõ
rendszerében. Ezzel gyermekkoruktól összesen 4-szer kaptak
arany minõsítést.
2005. január 22-én a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a zenekar tagjai átvehették a „Fegyvernek
Kulturális
és
Tudományos Munkájáért” díjat
Hétszínvirág Citerazenekar tagjai 2005 õszén alakultak.
Számukra példa volt a Pacsirta
Citerazenekar. Az elõadásuk minõségét jelzi, hogy 2007-ben a
KÓTA arany minõsítés mellé
Arany Páva díjat is kaptak.
Szapáry Népdalkör tagjai 2004
õszén kezdtek hozzá a közös
népdalénekléshez.A
csoport
tagjai nyugdíjasok, akiknek életük harmadik szakaszát színesíti
a próbák hangulata, a közösségi
lét élménye.
Mirella Nõi Kar tagjai 2001 januárjában kezdtek hozzá a közös éneklés kipróbálásához. A község 2011-ben a Magyar Kultúra Napja alkalmából a „Fegyvernek Kulturális és Tudományos Munkájáért” díjjal
ismerte el magas színvonalú munkájukat.
Dogs zenekar
A fegyverneki Dogs zenekar a ’80-as évek elején alakult. Mára már évi
50-60 koncerttel büszkélkedhetnek, országos ismeretségre tettek
szert.

3. Egyéb, mozgásos és sport csoportok:
Jóga csoport tagjai a foglalkozásaikon ötvözik az etka jóga és a
klasszikus jóga elemeit ötvözve segít a részvevõ felnõtt hölgyeknek a
mozgás, a figyelem és az ellazulás segítségével kilépni a napi
taposómalomból.
A Wing Chun Kung-Fu csoport 2002-ben nyitotta meg iskoláját
Fegyverneken Si-fu Bihari Lajos vezetésével. Az iskola szervezetileg a Magyar Wing
Chun
Szövetséghez
(http://www.wingchun.hu), ezen keresztül
pedig a Magyar Tradícionális Kung-Fu és
Wushu
Szakszövetség
(http://www.hkf.hu) alá tartozik.
Az edzéseken a munka vegyes csoportban
folyik, gyermektõl felnõttig minden korcsoport képviseli magát. A tanulók az egyik leg55

népszerûbb kínai kung-fu stílus, a Tradícionális Wing Chun kung-fu
mellett megismerkedhetnek Bruce Lee harcmûvészete, a Jeet Kune Do
alapjaival, valamint a Fülöp-szigeteki fegyveres közelharc elemeivel. A
vállalkozó szellemûek pedig versenyfelkészítéseken is részt vehetnek.
A kung-fu iskolában kinevelt versenyzõk a klub fennállása alatt a szakszövetségi versenyeken több Országos Bajnoki és Magyar Bajnoki címet és dobogós helyezést hoztak már el. Legutóbb Gácsi Péter
személyében, aki korcsoportjában 2012-ben ismét Magyar Bajnok
lett.
Az Ügyes Kezek Klubja 2007- óta mûködik. A jelenlevõk horgolnak,
kötnek, gobelint varrnak, beszélgetnek, horgolási mintákat, sütemény
recepteket cserélnek- nemcsak kikapcsolódási helyszín, hanem lehetõség a tagoknak a társadalmi érintkezésre.
Idõszakos jelleggel fafaragó szakkört és Baba-mama klubot is mûködtetnek.

4. Fegyvernek Szelleme Pantheon
A nagyközség lakói számon tartják azokat az embereket, akik
Fegyverneken sokat tettek a községért, utána elköltöztek és azokat is,
akik Fegyvernekrõl indultak el és a világ más tájain értek el sikereket.
Ahhoz, hogy a mostani fiatalok erõt tudjanak meríteni ezekbõl a sikerekbõl, meg kell nekik mutatni, mire voltak eddig képesek a
„fegyvernekiek” .
Ezért jött létre a „FEGYVERNEK SZELLEME PANTHEON”, ahol az elszármazottak élettörténeteit, egy-egy rá jellemzõ tárgyat, esetleg fotót
mutatnak be a látogatóknak.
A mai fiatalok sokat tanulhatnak a miniszterséget az agykutatással felcserélõ Dr. Hámori Józseftõl, a település 2011-ben megválasztott legelsõ díszpolgárától. A település híres írójától Hubai Gruber Miklóstól,
A 2001-ben Kossuth díjjal jutalmazott Jeney Zoltántól, de a Hollywoodban a filmekben szereplõ oroszlánokat idomító Tóth Györgytõl, a
holland királynõ fõsolymászától, Lelovich Györgytõl, aki életének egy
idõszakában kecskebékák és lisztkukacok tenyésztésébõl tartotta el
magát.
A Pantheon keretében évente találkoznak azok, akiknek az emlékei
színesítik a Fegyvernek Szellemérõl alkotott elképzeléseinket azokkal
a helyiekkel, akik mesélhetnek nekik a mai településrõl.

5. Civil szervezetek
A civil szervezetek, mint a civil társadalom intézményei – jogrendszerünk által intézményesített civil kezdeményezések és szervezõdések
változatos formái, amelyek közvetítõ szerepet töltenek be az állam és
polgárai között, ami által fontos társadalmi feladatot látnak el. Így:
– társadalmi szükségletek kielégítésének eszközei, kezelõi;
– állampolgári viselkedésre ösztönöznek,
– védelmezik az állampolgárok nyelvi, kulturális, etnikai
identitástudatát,
– szolgáltatásai alternatívát jelentenek az állami közfeladat
ellátással szemben,
– kontroll mechanizmusokat hoznak létre
A civil szféra jelentõsége a gazdasági és társadalmi szerepvállalásában
mutatkozik meg. Nélkülük fontos társadalmi funkciók maradnának
betöltetlenül, amelyek pedig a társadalom demokratikus mûködését,
valamint a lakosság önszervezõdési igényeinek kielégítését biztosít56

ják. Emellett a szektor munkahelyteremtõ szerepe, illetve egyre
növekvõ gazdasági súlya sem elhanyagolható.
A településen 26 civil szervezet mûködik. Ezek közül a legtöbb embert
érintõ és a település életében meghatározó szerepet játszó egyesületek, szervezetek a következõk:
– Nagyközségi Sport Egyesület, tagjainak létszáma 200 fõ,
– Fegyverneki Horgász Egyesület 340 fõ,
– Baldácsy Mûvészeti Egyesület, tagjainak száma 85 fõ,
– Életfa Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület
– Katolikus Karitasz
– Hermann Ottó Vadász Társaság, tagjainak száma 30 fõ,
– Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület, tagjainak száma 105
fõ,
– R 16 Röpgalamb Egyesület, tagjainak száma 50 fõ
– Önkormányzati közalapítványok:
– "Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért”
Alapítvány,
– "Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért”
Alapítvány
– Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért Alapítvány
Az alapítvány komoly munkát végez a helyi tehetséges fiatalok ösztöndíj rendszerû támogatásában. Helyi elszármazott polgár segítségével
évente 15-20 tehetséges, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezõ
helyi fiatal részesülhet pénzbeli, vagy eszközbeli(laptop, számítógép)
támogatásban A támogatásra fordított összeg az elmúlt években több
10 millió Ft.

6. Egyházak
6.1. Római Katolikus Egyházközség
A lakosság nagy része a XVI. sz. második felét megelõzõen református
volt. Az 1746.évi egyházlátogatás jegyzõkönyve szerint 42 katolikus, 8
kálvinista és 6 luteránus lakosa volt ekkor a pusztának. A katolikus hívek a tiszabõi plébániához tartoztak leányegyházként.
Úgy 1770 körül b. Orczy Lõrinc rezidenciája mellett kis kápolna épült.
Az 1831. évi egyházlátogatás során döntõ fordulat következett be, ettõl kezdve egyre fokozódva az 1845-46-os betelepítés következtében
a katolikus lakosság létszáma elérte a 2592-õt. Felmerült egy önálló
plébániai hivatal létrehozása saját pappal és egy templom felépítése a
fõutcán amely 1862/63-ban megépült és 1864-felszenteltetett.
A Plébánia Hivatal 2012. május 13-án ünnepelte a 150 éves fennállását
és az idén, 2013-ban ünnepli a templom felépítésének szintén a 150.
évfordulóját. A legutolsó népszámlálási adatok szerint 4000 lakos
vallotta magát katolikusnak.
1992-ben adakozásból egy kápolna épült még Fegyvernek szapárfalui
részén.

6.2. Református Egyház
Az 1711-tõl megszûnt református egyházi élet az 1928-ban épített
templommal kelt új életre.
Legutolsó népszámlálási adatok szerint a lakosság mintegy 8%-a vallotta magát reformátusnak.
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7. Fegyvernek Rendõrõrs
Az Õrsparancsnokkal együtt rendszeresített létszám 16 fõ, ebbõl jelenleg 1 fõ parancsnok-helyettesi hely nincs betöltve. A közrendvédelmi állománynak közvetlen parancsnoka az õrsparancsnok volt, ez
évben sikerült állománytábla módosítással létrehozni egy KMB csoportvezetõi beosztást. Az illetékességi területhez tartozó 5 településen 7 kmb, emellett 1 fõ járõrvezetõ és 4 járõr státuszán 6 próbaidõs
õrmester teljesít szolgálatot.
Az õrs illetékességi területén a bûnügyi tevékenységet nyomozócsoport végzi. A bûnügyi csoportban jelenleg 2 nyomozó és egy technikus
lát el a bûnügyi ügyfeldolgozó munkát. Tervezzük még egy fõ nyomozó
beállítását. A 7 rendszeresített körzeti megbízotti, valamint két járõri
státusz betöltött.
Ide tartozó települések: Fegyvernek, Kuncsorba, Örményes, Tiszabõ,
Tiszagyenda és Tiszaroff.

8. Polgárõrség Fegyvernek
1995.jún.17-én alakult 30 fõvel, az akkori alapító tagokból még két fõ
jelenleg is aktívan vesz részt a munkában.
Céljuk: A közbiztonság megtartása a rendõrségi szervekkel karöltve
valamint megfelelõ együttmûködés a lakossággal. Rendezvények alkalmával eligazítás és megfelelõ segítségnyújtás és tájékoztatás is feladatuk.
Létszámuk jelenleg 17 fõ és tevékenységi körük bõvült a
Fegyverneken kialakított SOS rendszer kialakításával. Munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik, napi 16 ó ill. hétvégeken és ünnepnapokon 24 órás ügyeletet adva.

9. Sportélet
Fegyvernek Nagyközség sportlétesítményekkel közepesen ellátott település. Az általános iskola mindkét tagintézménye rendelkezik
egy-egy kisebb méretû tornateremmel, valamint egy-egy bitumen-borítású kézilabda pályával.
A település legnagyobb sportlétesítménye, az Ifjúsági Park területén
elhelyezkedõ Községi Sportpálya. A Sportlétesítmény magába foglal
két nagyméretû füves pályát, melyek közül az edzõpálya villanyvilágítással ellátott. A létesítményben található még egy bitumen-borítású
kézilabda pálya, egy-egy homokos strandröplabda és strandfoci pálya,
valamint egy használaton kívüli tanmedence.

9.1. Sportegyesületek
Fegyvernek Községi Sportegyesület
A település legnagyobb civil szervezete a Fegyvernek Községi Sportegyesület, mely 1925-ban alakult. Az egyesület jelenleg két szakosztállyal mûködik.
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Labdarúgó szakosztály
Jelenleg a Jász- Nagykun- Szolnok megyei bajnokság elsõ osztályában
szerepelnek. A nyolc korosztályos csapat mintegy 150-200 fõnek nyújt
kulturált sportolási lehetõséget. Az utóbbi évek nevelése eredményeként több utánpótlás korú labdarúgó került magasabb osztályú csapatokhoz, akik közül már a Magyar utánpótlás válogatottban is pályára
léphetett egy futballista.
Nõi kézilabda szakosztály
A szakosztály 2009-ben éledt újra. Fõként a helyi fiatal lányokra épülõ
csapat a Megyei elsõ osztályban kézilabdázik. A szakosztály 2012-ben
20 fõvel mûködik.
Fegyverneki Horgász Egyesület
Taglétszámát tekintve a legnagyobb horgászegyesület. Az egyesület
vezetése évente többször rendez verseny saját tagjai számára, mellyel
fontos szerepet vállal a település közösségépítõ munkájában. Szoros
együttmûködést ápol az általános iskolával, melynek eredményeként
iskolai horgászversenyek is helyet kaphatnak az év során.
Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület
Az egyesület 2003 decemberében jött létre, 39 alapító taggal, kiválva a
Fegyverneki Horgászegyesületbõl. Célja a tagok természetszeretetre
és természetvédelemre, a halászati és horgászati törvény és végrehajtási rendeletének, valamint az ezekre épülõ különféle jogszabályok betartására és betartatására való nevelése. A sporthorgászat fejlesztése,
népszerûsítése. Ezért külön figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági
tagjaira.
R.16 Postagalamb Sportegyesület
A helyi „galambászok” egyesülete, akik a Postagalambok szakszerû tenyésztését és versenyeztetését tûzték ki célul. A versenyek lényege:
elõre meghatározott (program szerint) távolságra való szállítás, majd
onnan történõ feleresztés, a galambok hazaérkezésének rögzítése
speciális versenyórákban. Galambjaikat kortól függõen különbözõ
távolságokról versenyeztetik.
Egyéb sportolási lehetõségek
A községben a egyesületi sportolás mellett egyéb szabadidõs sporttevékenységek is végezhetõk. A Mûvelõdési Ház ad helyet pl. a
Kung-fu-soknak, az általános iskola tornatermeiben a helyi karatésok,
jógások, aerobikosok tartják edzéseiket. Egyre többen hódolnak az íjászatnak. A község jelenleg is rendelkezik remek amatõr fogathajtókkal, de említést érdemelnek az amatõr Rally-versenyzõk is.
6.5.2. Tervek
A település sportkoncepciójának és a Fegyvernek Községi Sportegyesület sportfejlesztési programjának megfelelõen a község sportéletét
az eddigieknél színesebbé kívánja tenni az önkormányzat. A községi
Sporttelep körbekerítését, öltözõ épületének fejlesztését, új, minden
igényt kielégítõ mûfüves kispálya építését, a centerpálya nézõterének
befedése a terv.
A sportlétesítmény területén fekvõ tanmedence felújítására is sor kerülhet, mely az iskola úszásoktatás problémáját oldhatja meg. A fejlesztések mellett megfelelõ figyelmet kíván fordítani a szabadidõsport
rendezvények színvonalának emelésére. Igény esetén új
szakosztályok elindítása is lehetséges.
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VII. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI JELLEMZÕI, FEJLETTSÉGE, TURIZMUS, IDEGENFORGALOM
1. Gazdasági szolgáltatások, kereskedelem, turizmus:
A kereskedelem és szolgáltatások terén elmondható, hogy a település
kereskedelmi hálózata kielégíti az átlagos lakossági igényeket .
2011. évrõl 397 db bevallás érkezett, melyek feldolgozása után a 2011.
évre számolt iparûzési adó összege 60.560 eFt.
Az alábbi táblázat adatai azt mutatják, hogy a 2011. évi adófizetési kötelezettség hogyan oszlott meg az adóalanyok tevékenysége szerint:
Tevékenységi kör
megnevezése

Adóalanyok száma

2011. évi adóalap
összege (eFt)

2011. évi iparûzési
adó fizetési
kötelezettség (eFt)

Mezõgazdasági
vállalkozók

30

469930

9399

Õstermelõk

137

255531

5110

Ipar

21

545285

10906

Kereskedelem

53

268025

5360

Vendéglátás

20

29692

594

Szolgáltatás

136

1459541

29191

Összesen

397

3028004

60560

A településen összesen 101 kereskedelmi üzlet van. Ebbõl élelmiszer,
vegyes, vendéglátó 48, egyéb 53 db (2013. januári önkormányzati
adatok alapján).
A településen mûködõ vállalkozásoknak átfogó térségi szerepük van, a
Takarékszövetkezet, a Szakiskola, a Rendõrõrs és az ÁFÉSZ,kapcsán. A
legjelentõsebb kereskedelmi foglalkoztó a Fegyvernek és Vidéke
ÁFÉSZ, mely jelenleg 57 fõt foglalkoztat.
1994-ben csatlakozott a COOP hálózathoz. 16 egységük van, 10 élelmiszer, 5 iparcikk, 1 vendéglátó. Mûködési területe Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Tiszabõ.
Foglalkoztatók a településen:
Foglalkoztatók

Tevékenység

Alkalmazotti létszám

Kunszöv Fegyvernek

kötött-hurkolt divatruházat,
valamint sport-és szabadidõ
ruházat gyártásával foglalkozik

80 fõ

Angolkert Idõsek Otthona

idõsek bentlakásos és szociális
ellátása

29 fõ

Aranykor Idõsek Otthona

Bentlakásos idõsgondozás
teljes körû ellátással

15 fõ

Fegyverneki Autójavító Kft

tiszta profilú autójavítás,
alkatrész-kereskedéssel
,autómentéssel, valamint autók
háztól-házig történõ
szállításával,

13 fõ+ 13 fõ
szakmunkás-tanuló

Bervent Hõ- és Légtechnikai
Kft.

ventilátor gyártás és
mezõgazdasági
terményszárítók javítása,
levegõ tisztítók, hõfejlesztõk
gyártására, galván átemelõ
kocsik készítése.

8 fõ

Teljes Életért” Nonprofit
Közhasznú Kft

nagy kézügyességet igénylõ
manuális tevékenység, precíz
munkát követelõ játék
összeszerelés és
élelmiszerjellegû termékek
csomagolás

240 fõ
megváltozott munkaképességû
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Hermann Felületkezelõ és
Szolgáltató Kft

galvanikus fémbevonás és
eloxálás, alkatrészek végsõ
felhasználási területei az
autóipar, mezõgazdasági- és
háztartási gépgyártás,
építõipar.

44 fõ

Hungaro Thermo Szövetkezet

Olaj és gáztüzelésre
szakosodott, olaj és
gáztüzelésû készülékek
gyártása szerelése javítása
szervizelése karbantartás a az
ország egész területén.

10fõ

Fegyvernek és Vidéke Áfész

kiskereskedelmi értekesítési
tevékenységet, kereskedelmi,
vendéglátói szolgáltatást

56fõ

Kunhalom Agrária Kft.

tejelõ szarvasmarha tartás,
mezõgazdasági tevékenység

50fõ

Kübler-Vesta Fûtéstechnikai
kft.

Csarnokfûtési rendszerek
telepítése gázüzemû
sötétsugárzóval egyedi
igényeknek megfelelõen;
országos szervizhálózat.

11fõ

Pál Sándor Autószerelés

tiszta profilú autójavítás,
mûszeres mérések, állítások

6 fõ

Fegyvernek és Vidéke
Takarékszövetkezet

Pénzügyi tevékenység

60 fõ

2. Turizmus, idegenforgalom
Turisztikai erõsségeink között szerepel a Holt – Tisza, mint gazdasági
és turisztikai forrás, a jelenleg turisztikai lehetõségek kihasználatlanok az ehhez szükséges infrastruktúra és marketing tevékenység
kiépítése folyamatos.
Fegyvernek a 67 települést magában foglaló Tisza-tavi régió része az
Észak-Alföldi Területfejlesztési Régió területén fekszik.
Fegyvernek település olyan turizmus kialakítására törekszik, amelynek fõként a pozitív hatásai érvényesülnek. Fegyvernek jó néhány turisztikai vonzerõt jelentõ attrakcióval rendelkezik, s ezeket a
lehetõségeket folyamatos fejlesztéssel igyekszik a jövõben kihasználni. A turizmus-fejlesztés sikerének érdekében a programválaszték bõvítése , a szolgáltatások, szálláshelykínálat színvonalának emelése, a
település imázsának tudatos közvetítése a település célja.

2.1. Idegenforgalom elemei Fegyverneken
A Holt-Tisza vadregényes természeti környezetet, harmóniát ígérve
jelenti a település egyik vonzerejét. A Kálvária –domb gyógyító erejére
alapoz a gyógyturizmus. A település védett növény-, és állatvilága
vonzza a természetkedvelõket. Ennek érdekében fokozott figyelmet
fordítanak a természeti környezet tisztaságának megóvására.
A turizmus Fegyvernek számára kiemelt fontosságú, gazdaságának jelentõs húzóágazatává válhat. A településben rejlõ lehetõségek kiaknázása folyamatban van, melynek fontos lökést adhat a település várossá
nyilvánítása.
Idegenforgalmi szempontból Fegyvernek Nagyközség kiemelkedõ
adottságokkal rendelkezik. Külön szegmensként van jelen az épített és
építetlen környezet.
Fegyvernek legismertebb nevezetessége a Pusztatorony, egy
1480-ban, gótikus stílusban épült templom fennmaradt tornya, amely
Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik legrégebbi építészeti emléke. Érdekes látványosság a település hírét öregbítõ személyiségekre
emlékezõ pantheon.
Csak néhány név azok közül, akik innen indultak, ám a világ más tájain
szereztek maguknak hírnevet: Fegyvernek elsõ díszpolgára, dr. Hámori József agykutató, Hubai Gruber Miklós, kortárs író, a Kossuth-díjas
Jeney Zoltán zeneszerzõ, a hollywoodi filmekben szereplõ oroszláno61

kat idomító Tóth György, vagy a holland királynõ fõsolymásza,
Lelovich György.
Az építetlen környezet egyik legfontosabb eleme az Alsóréti Holt-Tisza, a maga természetességével és egyedülálló szépségével. Elsõdleges
funkciója a belvíztározás, másodlagos funkciója az öntözõvíz-tarozás.
A holtág 10+450 km szelvényében megépült áttöltés lehetõvé tette,
hogy a pihenõpark, nyári napközis tábor és sportpálya mellett kialakulhasson egy olyan tó, amely a vízisport és a sporthorgászat igényeit
is kielégíti. A Holtág már sokakat megihletett, így Fegyvernek lakóit is.
Az önkormányzat segítségével ez évben megjelent a Holt-Tisza
varázsa c könyv fegyverneki alkotóktól.
A holtág területe 108 hektár amelybõl 89 ha Holt-Tisza, 19 ha pedig
mocsár mûvelési ágú területként van bejegyezve. A tavaszi és õszi madárvonulás alkalmával számos védett madárfaj számára fontos
táplálkozó- és pihenõhely.
A 80-as évek végén, természetesen a holtágra épülve megalakult a
Fegyverneki Horgász Egyesület, amely 2008-ban volt 25 éves. Az egyesület jelenleg is elengedhetetlen része a helyi közösségi életnek, versenyeket, közösségi programokat is szerveznek.
2003-ban egy fiatal, legfõbbképpen tenni akaró fiatalokból álló csapat
kivált a fegyverneki Horgász Egyesületbõl, és 39 fõvel megalakították
a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesületet. Legfõbb céljuk a tagok
horgászérdekeinek képviselete, érdekeinek védelme, a tagok természetszeretetre és természetvédelemre, a halászati és horgászati törvény és végrehajtási rendeletének, valamint ezekre épülõ különféle
jogszabályok betartására és betartatására való nevelése.
Saját céljaikkal sikerült hozzájárulniuk Fegyvernek település fejlõdéséhez, azon belül a holtág népszerûsítéséhez.
– 2011-ben
segítségükkel
Nemzetközi
Pergetõverseny
lebonyolítására került sor az V. sz. tóegységben. Érkeztek
versenyzõk Olaszországból, Horvátországból, Szolvákiából és
Erdélybõl is. A gyõztes a Martin Forbak korábbi világbajnok lett,
papírforma szerint. A rendezvénynek köszönhetõen 2012-ben a
II.sz tóegységen Országos Pergetõtalálkozó valósulhatott meg.
– Kezdeményezésükre egy a holtágrendszert bemutató tájékoztató
tábla állításával segítették a központ szépítését. A tábla elsõsorban
turisták, vendégek, természetjárók számára készült a tájékozódást
segítve.
– Évente megrendezésre kerül a Virágzó Tisza Napja rendezvény
,ahol átadják Vándor Horgászkupát, melynek már országos híre
van.

2.2. Fegyvernek megjelenése turisztikai honlapokon
Míg korábban mûemlékei, gyönyörû természeti szépségei miatt keresték a települést, mára jelentõsen fellendült és népszerûvé vált a
horgászturizmus.
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VIII. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYPOLITIKÁJA
1. Önkormányzati vagyongazdálkodás Fegyvernek
Nagyközségben
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata vagyongazdálkodásának komolyságát kifejezi az a tény, hogy 1992. óta rendelkezik vagyongazdálkodási és vagyonkezelési rendelettel. E rendeletben már 1992-ben
jogszabályi rendelkezés hiányában többek között kimondta, hogy „az
önkormányzatnak jogszerûen átadható vagyonról az önkormányzat
nem mondhat le”.
Az Önkormányzat a Vagyonátadó Bizottságtól a törvényben meghatározott valamennyi átadható vagyont önkormányzati tulajdonba kért.
Fegyvernek Önkormányzat tulajdonába kerülõ vagyon köre az alábbi
– VÁB határozattal került ingyenesen önkormányzati tulajdonba:
1992. évben az Alsó-réti Holt-Tisza 63,0158 ha területtel (közös
tulajdonba Törökszentmiklósi város 19,0523 ha, Nagykörû község
10,0523 ha, Fegyvernek 33,8826 ha), 10.640 e Ft értékkel,
melynek üzemelõje 50 évre Fegyvernek önkormányzata, ezen
kívül 36,4982 ha külterületi belvízelvezetõ csatorna, 4.334 e Ft
nyilvántartott értékkel, 6,7058 ha összekötõ csatorna (érték
nélküli).
– A Termelõszövetkezeti törvény módosításával a termelõszövettõl
ingyenesen került önkormányzati tulajdonba 98,4302 ha
külterületi földút 196.602 e Ft nyilvántartott értékkel, 25,1399 ha
árok és csatorna 4501 e Ft nyilvántartási értékkel.
– Az Áht. 109/K. §. (9) bek. alapján a közfeladatok ellátásához egyedi
Kormány határozattal került önkormányzati tulajdonba 20 db
belterületi ingatlan, amit korábban a 2/1965.(II.18.)sz. ÉVM-PM
rend. a szociális követelményeknek meg nem felelõ telepek
felszámolására és megfelelõ lakások létesítésére az etnikai
kisebbségben lévõ fegyverneki lakosok részére tartós és ingyenes
használatba bocsátott.
– Egyházi tulajdonból önkormányzati tulajdonba került 6 db iskola
egység és egy szociális intézmény.
– Fentieken túl vagyonátadással még az önkormányzati tulajdonba
kerülõ vagyon:
– TIGÁZ ZRT gázvagyon privatizáció (1997) részvény
8.904 e Ft
– Gázvagyon utáni kp. juttatás (2000)
17.814 e Ft
– Gázvagyon utáni kp. juttatás (2001)
18.863 e Ft
– Magyar államkötvény(2001),
amely 2006. évtõl váltható be
évenként 3.280 e Ft-tal
16.400 e Ft
– TITÁSZ TÖRZSRÉSZVÉN Y(1996)
19.140 e Ft
(Kötelezõ értékesítés 2004-ben 20.010 e Ft)

– Alföldi Gabonaipar
(1998 telekbõl származó
privatizációs bevétel

538 e Ft

– Víz- és Csatorna Mûvek
(1992) privatizációs eszköz átadás
– Gyógyszertári központ részvények
privatizációs bevétel
– Gyógyszertári lakás átadás
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15.940 e Ft
5.120 e Ft
400 e Ft

– MOZI épület átadás (1994-95)
2.228 e Ft
– Közép-Alföldi Sütödék Vállalat
telekbõl származó bevétel
340 e Ft
A tanácsrendszerben 32,3 ha „pedagógus illetményföld” volt a tanács
tulajdonába, ami az önkormányzatisággal megszûnt. Az önkormányzat ma már 154,0826 ha saját tulajdonú szántóval rendelkezik, s szabad
kapacitásának
kihasználása
érdekében
kiegészítõ
tevékenységként 138,8074 ha szántót bérel tartósan. Ezen vagyon
nélkül nem tudta volna, és nem tudná tartani gazdálkodásának
jelenlegi színvonalát.
Az Önkormányzat 2010 és 2011. évi zárszámadásában szereplõ vagyonkimutatását a dokumentáció mellékletében mutatjuk be.
Összességében megállapítható, hogy a vagyon értéke igen jelentõs,
2009. évben 2.138.743 millió forint, ami 2.146.035 millió forintra
emelkedett 2011. végére. A vagyon értéke az Önkormányzat szilárd
gazdálkodását és gazdálkodási lehetõségét mutatja.

2. Fegyvernek Nagyközség gazdaságpolitikája
Fõ cél: a település népesség - megtartó erejének biztosítása, ezért az
önkormányzatnak, mint a település közfeladat ellátásra jogosult
szervnek az ellátási színvonalat fenn kell tartani, ezen kívül folyamatosan mûködtetni, és fejleszteni kell a településen. Ezért nem mondhat
le a lakossági igének kielégítésérõl, s ezért van szükség az önként vállalt feladatok elvégzésére. Ez a tény az, amely alapvetõen
meghatározza a gazdasági programot, a község gazdaságpolitikáját.
Az önkormányzat folyószámla hitele ellenére is vállal olyan feladatokat, melyek megoldása gazdaságpolitikailag indokolt
Ezek:
– a kötelezõ feladatok ellátása,
– az önként vállalt feladatok,
– felújítási feladatok elvégzése,
– a gazdasági programban vállalt fejlesztések, melyek az éves
források alapján kerülnek konkretizálásra.

2.1. Önkormányzati kötelezõ feladatok:
A helyi önkormányzatokról szóló törvény, és a Magyarország önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint, kiemelt színvonalon végzi, melyet bizonyítanak az elért eredmények. Az
önkormányzat az ötv. Szerint könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálói jelentés minden évben dicsérettel szólt az önkormányzat
gazdálkodásáról, feladatellátásáról, annak kiemelt színvonaláról.

2.2. Önkormányzati önként vállalt feladatok:
1. Temetkezési szolgáltatás
2. Mezõõri, településõri szolgálat fenntartása
3. Mezõgazdasági feladatok végzése
4. Erdészeti és egyéb erdõgazdálkodási
5. Önkormányzati tulajdonú vízi közmûvek üzemeltetése
(Örményes vízszolgáltatás 2012. december 31-ig)
6. Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt
szolgáltatások (Piac)
7. Halászati jog gyakorlásával összefüggõ üzemeltetési feladatok
ellátása.
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8. Települési hulladék begyûjtése, szállítása. (Tiszabõ, Örményes,
Kuncsorba)
9. Óvodai, Iskolai fogászat támogatása
10. Felnõtt fogászati ügyelet támogatása
11. Gyermek úszás oktatás támogatása
12. Községi ünnepségek, rendezvények, kultúra és közmûvelõdés,
civil szervezetek támogatása
13. Orvosi központi ügyelet fenntartása térségi szinten
14. Pszichológus foglalkoztatása a rászoruló családok, kiskorúak
részére
15. SOS jelzõrendszer mûködtetése
16. Fegyverneki Hírmondó, idõszaki lap megjelentetése
ingyenesen, minden háztartás részére
17. Közalapítványok létrehozása önkormányzati feladatkörbe
tartozó ügyek elõsegítésére. (Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért
Alapítvány, Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért
Alapítvány, Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos
életéért Alapítvány)
18. Bursa Hungarica, és lakáscélú támogatások biztosítása
19. Különbözõ pénzalapok létrehozása szükség szerinti
támogatásra, így környezetvédelmi-, lakástámogatási-,
közmûvelõdési alap
20. Külterületi termõföldek vásárlása
21. Mezõgazdasági tevékenység végzése
22. Helyi kitüntetõ címek alapítása, úgymint (Fegyvernek
díszpolgára, Fegyvernekért, Fegyvernek közszolgálatáért,
Fegyvernek tudományos és kulturális munkájáért díj)
Az önkormányzati önként vállalt feladatok túlnyomó része alapvetõ
helyi szükségleteket lát el.

2.3. Helyi adók:
Az Önkormányzat helyi gazdaságpolitikájának központi részét képezi
a helyi adók bevezetése.
A helyi adó körében a magánszemélyek kommunális adója és a vállalkozók kommunális adója került bevezetésre 1992. január 1-tõl. Célja:
fedezetet nyújtani a települési infrastruktúra, konkrétan az út, járdafejlesztések, a korszerû szemét és szennyvíz kezelés megoldására.
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke a bevezetés évében 600,- Ft, a vállalkozók kommunális adójának mértéke: 600,- Ft/ fõ
az átlagos statisztikai állományi létszámra vetítve.
1994. január 1-tõl megszûnt a vállalkozók kommunális adója, ezzel
egyidejûleg megemelésre került a magánszemélyek kommunális adója, s l999. január 1-tõl bevezetésre került a helyi iparûzési adó, mértéke: az adóalap 1 %-a, (a törvényi maximum ekkor 1,7 % volt), 2000-tõl
pedig a törvényi maximum, azaz az adóalap 2 %-a. A magánszemélyek
kommunális adójának összege 2010 óta 9000 Ft/év, a helyi iparûzési
adó összege 2011-ben 1,9 %, 2012 évtõl 1,8 %-ra csökkent.
A helyi adópolitika a helyi államháztartás jogának érvényesülését jelenti, hogy az önkormányzat él, vagy nem a törvény adta maximális lehetõség kihasználásával. Fegyvernek önkormányzata nem élt
valamennyi adónem kivetésének lehetõségével, sem a maximális
adónem megállapításának lehetõségével.
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Az önkormányzatnak nagyon sok körülményt kell figyelembe venni,
mérlegelni egyes bevételi forrás megteremtése érdekében az adó elõírásánál, illetve az arról való lemondásnál. Eredetileg legfõbb ok a vállalkozások fejlõdésének segítése, ösztönzése.
Az uniós csatlakozással, a helyi önkormányzatok európai chartájából
az következik, hogy az adórendszerben lennie kell olyan adónemeknek, melyek mértékét – a jogszabály keretei között – az önkormányzat
állapítja meg. Ennek az elõírásnak a helyi adótörvény teljes mértékben
eleget tesz.
Kiemelkedõ jelentõségû településünkön az adómentesség és adókedvezmények szûk körének megállapítása. Az adómentesség ugyanis
csak a kommunális beruházások végzése esetén jár, Az önkormányzat
elismeri a településen végzett kommunális beruházást azok részére,
akik nem kapnak közmûfejlesztési hozzájárulást, mint állami támogatást. Ennek oka, a kétszeres támogatás elkerülése. A helyi adóról szóló
1990. évi C. törvénybõl hatályon kívül lett helyezve a kommunális beruházások végzése, vagy kommunális beruházás céljára történõ befizetés miatti helyi adómentesség megállapításának kötelezettsége,
ezzel a helyi önkormányzatokra bízva, hogy élnek-e továbbra is ezzel a
lehetõséggel, (lemondva ezzel bizonyos összegû bevételrõl), vagy pedig megszüntetik. Az igazi önkormányzatiság, a megalapozott községpolitika itt mutatkozik meg valójában, annak felismerése, hogy a lakos
által végzett kommunális beruházás, vagy e célra történõ befizetés a
települést gyarapítja, és hogy e beruházás az a lakos részérõl
megelõlegezés az önkormányzat részére (természetesen a mentesség
összegéig), amit az önkormányzat utólag elismer.
A helyi adó kedvezmények is igen szûk körûek, lakossági kezdeményezésre csak az üresen álló ingatlanokra, a tanya épületekre és a több teleknek minõsülõ belterületi ingatlanokra terjed ki, 50 %-os
mértékben. A kedvezményeken túl támogatások is vannak, melyek az
alábbiak:
A helyi adók terhére nyújtott önkormányzati támogatások
Az önkormányzat támogatást nyújt:
1. Évi 150.000.- Ft adóalapig nem kell az adózónak az iparûzési adót
megfizetni.
2. A magánszemélyek kommunális adójából 50 %-os mértékû adókedvezmény él az üresen álló ingatlanra, a beépítetlen telkekre és a lakosság által végzett kommunális beruházásokra.
3. Az iparûzési adó törvény szerinti maximális összegének megállapításakor a képviselõ- testület úgy döntött, hogy a vállalkozások részére
támogatás formájában visszajuttat bizonyos teljesített feltételek
mellett.
(Ilyen feltételek általában: hogy ne legyen az önkormányzat felé tartozása a vállalkozásnak, állandó iparûzési adót fizessen minimum 3 ezer
Ft összegben, vállalkozását fejlessze, ez esetben maximum 4 millió Ft
visszatérítendõ támogatáshoz juthat, a vállalkozások ösztönzése érdekében a vállalkozás által foglalkoztatott korrigált átlagos statisztikai
létszámra nyújt támogatást a c.) pont esetén azon vállalkozóknak, akik
aktív korú rendszeres segélyben részesülõ ellátatlan regisztrált munkanélkülit foglalkoztatnak személyenként havonta 5000 Ft
önkormányzati támogatásban részesültek 2010. végéig. )
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2.4. Önkormányzati hitelállomány
Az önkormányzat hitelállománya 2012. szeptember 30-án 113.151
eFt mûködési hitel és 50.395 eFt felhalmozási hitel. Ezzel szemben jelenleg 2.146.035 eFt önkormányzati vagyon áll. Az önkormányzat vagyona 1991. óta 268 %-kal növekedett (az 1991. évi adat az éves
inflációval növelve 2011- évi értéken számolva).
Az önkormányzatnak jelenleg nincs 15 napot meghaladó szállítói
tartozása.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat korosított vevõ-szállító
állománya
Vevõk-szállítók lejárat
szerinti részletezése (Ft)

Vevõk 2012.11.30.

Nem lejárt állomány:
0-15 nap között lejárt

Szállítók

2012.11.30.

Mûködési

Felhalmozási

40 418 081

11 699 119

6 350 000

4 998 357

1 943 594

0

16-30 nap között lejárt

2 781 430

0

0

31-60 nap között lejárt

2 682 058

0

0

61-90 nap között lejárt

2 520 149

0

0

90-365 nap között lejárt

3 361 142

0

0

1 éven túl lejárt

5 812 621

0

0

Lejárt összesen:

22 155 757

1 943 594

0

Mindösszesen:

62 573 838

13 642 713

6 350 000

Fegyvernek Önkormányzat bevételei és kiadásai 2009-2012.
tok eFt-ban
BEVÉTEL
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL
ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI
» HELYI ADOK
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK
- TÁMOGATÁSOK
ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK
» KÖZPONTOSITOTT ELÕIRÁNYZAT
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU
» Egyéb támogatás
» Fejlesztési támogatás
- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL
TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT
ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TÕKE B
PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI
- TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK
MÛK.C.TÁM.ÉRTÉKÛ BEVÉTELEK
» TB ALAPOKTÓL
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKÛ BEVÉTELEK
FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
PÉNZESZKÖZ
MÛKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K
FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL
- HITELEK

Ada-

2010.
2 038 991
877 643
534 743
342 900
56 676
285 032
1 192
766 006
766 006
448 399
91 092
203 209
23 306

2011.
2 037 249
821 040
468 175
352 865
79 502
270 334
3 029
690 493
690 493
442 539
68 626
146 815
32 513

2012.
2 313 597
954 942
619 939
335 003
67 764
260 928
6 311
655 264
655 264
429 968
38 586
186 710

3 459
11 322

28 629

9 087

14 572

8 038
3 284
226 881
180 312
33 597
146 715
46 569

184
25 161
3 284
278 829
189 981
32 376
157 605
88 848

3 165
5 922
313 725
223 053
40 490
182 563
90 672

533
5 135
8 904
558 899
255 490
33 158
222 332
303 409

12 194

15 776

9 656

50 993

10 894
1 300
8 001
62 304
169 893

9 380
6 396
5 582
19 395
47 131

5 676
3 980
4 714
40 913
147 621

3 262
47 731
4 179
44 602
30 146

2009.
2 105 796
819 076
471 998
347 078
67 280
269 277
10 521
796 125
796 125
528 536
81 836
182 294

67

- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ
- EGYÉB TÁMOGATÁS
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
- TARTALÉK
MÛKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK
biostart
- HITEL VISSZAFIZETÉS
- ADOTT KÖLCSÖNÖK
- TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ KIADÁSOK
MÛK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK
Felh.c.tám.ért.kiad.

15 849
170 243
6 794
125 575
0
0
0

2010.
2 024 281
674 155
173 108
740 480
67 551
221 508
8 638
185 111
11 799
194 905
0
0
0

166 287
6 260
8 465
8 465

25 132
2 131
8 822
8 822

198 827
194
17 740
17 740
996

ÁTLAGLÉTSZÁM (fõ)

354,63

358,34

343,08

KIADÁS
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK

2009.
2 082 501
685 667
195 521
701 840

ENERGIA KIADÁSOK
VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

2011.
2 025 973
647 329
167 304
641 947
77 620
190 888
28 481
173 796
10 264
139 095
0
0
0

2012.
2 313 597
670 897
171 181
735 189
87 524
189 168
8 978
172 240
8 995
454 265
12 842
1 249
3 119
8 474
27 202
2 741
49 067
49 067
330.61

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok elõirányzatait éves bontásban .
Az önkormányzati költségvetés nagyságrendjéhez magyarázatként
hozzátartozik, hogy 2007-tõl Fegyvernek, mint gesztor település intézményi társulási formában mûködteti az óvodai nevelés, általános
iskolai oktatás és szociális feladatellátást Örményes és Kuncsorba településekkel. Ezen kívül a két településsel közös orvosi ügyeleti rendszer mûködik több mint tíz éve, ami 2013. január 1-tõl másik két
környékbeli kistelepüléssel bõvül.
A feladatellátás hatékonyságának és a mûködtetés racionalizálásának
érdekében az önkormányzat intézményfenntartó társulást mûködtet
oktatási, nevelési és szociális területeken.
Fegyvernek önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatoknak járó támogatásban (ÖNHIKI) egyetlen
évben sem részesült fennállása óta.

2.5. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
vagyoni-pénzügyi helyzet néhány jellemzõ mutatójának
alakulása 2009-2011 években eFt-ban.
Hosszú távon az önkormányzat saját erõit bizonyítják a gazdálkodás
eredményességét meghatározó alábbi mutatók:
A befektetett eszközök aránya
2009.

2010.

2011.

Befektetett eszközök

1.902.000

2.000.887

2.015.914

Összes eszköz

2.138.743

2.160.385

2.146.035

88,9%

92.6%

93.9%

2009.

2010.

2011.

Forgóeszközök

236.743

159.498

130.121

Rövid lej. köt

223.670

241.465

260.547

1.35

0.66

0.5

Likviditási ráta I.
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Likviditási ráta II.
2009.

2010.

2011.

Pénzeszközök

45.346

24.132

20.138

Rövid lej. köt

223.670

241.465

260.547

0.20

0.09

0.8

2009.

2010.

2011.

Hosszúlejárratú köt.

50.658

65.452

44.504

eszközök

2.138.743

2.160.385

2.146.035

0.024

0.030

0.021

Eladósodottsági mutató.

A könyvvizsgálat által is alátámasztott összegzõ megállapítás, hogy az
Önkormányzat az Ötv 88.§(2) bekezdés által adósságot keletkeztetõ
kötelezettségvállalás felsõ határaként megszabott értéket – a rövidlejáratú kötelezettségek évre esõ részével csökkentett korrigált saját bevétel 70%-át nem lépte túl, a kötelezettségvállalások a törvény által
engedélyezett határ alatt vannak. A hosszú lejáratú beruházási és fejlesztési hitelek törlesztési kötelezettsége nem veszélyezteti az
önkormányzat évenkénti költségvetési egyensúlyát.
Kedvezõ mutató, hogy 2011-ben a hosszúlejáratú kötelezettségek
összege 32%-kal csökkent, és ennek következtében jelentõsen javult
az eladósodottsági mutató.

2.6. Bevételek:
Az intézményi mûködési bevételek önkormányzati szinten
22,4-26,8%-ot tesznek ki az összes bevételhez viszonyítva. Ez magas
arány az önkormányzat által felépített és következetesen végigvitt vagyon szerzési és mûködtetési stratégiájának köszönhetõ.
A helyi és átengedett központi adók a bevételek 14,5-17,3%-át teszik
ki az összes bevételnek.
Az állami támogatások összes bevételen belüli aránya 50% körül mozgott a vizsgált idõszakban.
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2.7. Kiadások:

A folyó kiadások (személyi, járulék, dologi) összességében 68-78%-át
teszik ki az összes kiadásnak.
A folyó kiadások ágazatonkénti bontásban (egészségügy, szociális, oktatás, kultúra, sport, település - üzemeltetés) a következõk

A személyi juttatások összegének csökkenése, illetve az átlaglétszám
csökkenése mutatja a hatékonyabb feladatellátást.
A dologi kiadásokon belül jelentõs arányt (10-12%) képvisel és kiugróan nagy növekedést mutat az energia költség. Ennek mérséklésére
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az önkormányzat megújuló energiát hasznosító fûtõ berendezéseket
vásárol több intézményébe, melyhez a fûtõanyagot saját maga állítja
elõ.
Az elektromos energia terén pedig saját naperõmû park építését tervezi 2-3 éves távlatban, melybe helyi vállalkozásokat és lakosokat is be
kíván vonni.
A felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva
6-19,6%.

2.8. Az intézményeket érintõ nagyobb horderejû
beruházásaink röviden:
– Általános iskola bõvítése, felújítása
– Napközi otthonos Óvoda felújítás
– Szociális intézmény felújítása, akadálymentesítése
– Szennyvíztelep bõvítése, felújítása
– Orvosi rendelõ felújítása
– Településközpont rehabilitáció
– Út és járdaépítések
– Víztorony fejcsere
– Polgármesteri Hivatal felújítása
– Játszótér építés
– Szennyvízhálózat építés (2012-ben indult tervezéssel)
A végrehajtott beruházások jelentõsen hozzájárultak Fegyvernek intézményhálózatának korszerûsítéséhez, de jelentõs eredményeket értünk el az Önkormányzat területén megvalósított egyéb
beruházásaink során is. Egyrészt ingatlan vásárlásokkal növeltük az
önkormányzat vagyonát, másrészt jelentõs elõre lépést sikerült elérni
az úthálózat, a közmûhálózat korszerûsítésében illetve a lakosság
igényeinek megfelelõen parkolók kialakításával, játszótér építésével.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a tényleges beruházási források és
beruházáshoz nyújtott állami támogatással szemben milyen értékû
beruházást hajtott végre az önkormányzat az utóbbi 5 évben. E táblázatból látható, hogy lényegesen több beruházást hajtott végre, mint a
fejlesztési források.
Fejlesztési kiadás és forrásai 2007-2011 eFt-ban
Megnevezés
2007
2008
Bevétel

2009

2010

2011

1

Helyi adó

51281

70000

67280

56667

79502

2

Fejl. Támogatás

24052

29648

3459

12280

17603

75333
2007

99648

70739

68947

97105

2008

2009

2010

2011

Fejl. Kiadás
Fejl. Hitel
visszafizetés
Kiadás összesen:

104707

61522

125575

194905

139095

21480

31886

26690

25312

21843

126187

93408

152265

220217

160938

Különbség

-50854

6240

-81526

-151270

-63833

Fejlesztési hitel

-19025

25137

9136

40183

-

Finansz. Aránya

59,7%

106,68%

46,5%

31,3%

60,34%

Bevétel összesen:
Kiadás
1
2

Megnevezés
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Az alábbi táblázat a tényleges beruházási források és a nyújtott állami
támogatások rendszerét mutatja be.

2.9. Pályázati munka 2005-2012 között
2005-2008.
Gyermekélelmezési konyha
eszközellátottság javítás épület
modernizálás

2009-2010.

2011-2012.

Orvosi rendelõ felújítása

Komposztálás népszerûsítése

Dózsa Gy. út építés

I. sz. idõsek klubja felújítás

Hársfa út építés
Orczy Anna tankonyha bõvítés
Újtelepi Óvoda bõvítés
Angolkert út építés
Martinovics út építés
Gyermekélelmezési konyha
elektromos kapacitás bõvítés
Szennyvíztelep iszap-víztelenítés
megoldása
Rendõrõrs Felújítása
Csillag út felújítása
Közterületi táblarendszer
kiépítése
Szalai Sándor Általános Iskola
felújítása
Intelligens iskola

Települési szennyvíztisztító
telep bõvítése és
szennyvízcsatornázás
Orczy Anna Általános Iskola
Településközpont
hõszigetelés és nyílászáró
rehabilitáció I. ütem
csere
Szennyvízhálózat kiépítése I. forduló
Szapárfalui óvoda felújítása
Könyvtár infrastruktúra fejlesztés
Közmûvelõdési pályázat
Sportkör NCA pályázat
Baldácsy NCA pályázat
Baldácsy MASZAT pályázat
Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítés
Óvoda épület homlokzat szigetelés és nyílászáró csere
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés
Zalka Máté út építés
Településközpont rehabilitáció II. ütem
Orczy Anna Általános Iskola Informatikai fejlesztése
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-183

2.10. Pályázatok támogatása és saját erõ, megvalósuló KEOP
pályázat

A pályázati tevékenységet elemezve láthatjuk, hogy kiemelkedõ a
2011-2012-es év. 2012. 03. 29 –én aláírásra került a „Települési
szennyvíztisztító
telep
bõvítése
és
szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” címû KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 számú projekt
Támogatási Szerzõdése.
Fegyvernek történelmének legmagasabb támogatási összegét, több
mint 2 milliárd forint támogatást ítélt meg számunkra az Európai Unió
Kohéziós Alapja és Magyarország költségvetése.
A beruházás nettó összköltsége: 2.780.143.739 Ft, támogatás
2.335.449.267 Ft, önerõ 444 694 472 Ft.
2.9.1. Rövid összefoglalás a projektrõl:
Fegyvernek Nagyközség szennyvízcsatornázása, és szennyvíztisztító
építési projekt célkitûzései két fõ szempont szerint adhatóak meg. A
fejlesztés megvalósítása egyrészt a település közmûellátottságát hiva72

tott javítani, másrészt a település társadalmának a környezet védelme
iránti elkötelezettségét is tükrözi, ezért ennek megfelelõ célok
kerültek meghatározásra.
Lakossági, ellátási célok:
– A projekt megvalósításával a település jelenlegi lakóterületének
nagy laksûrûségû, központi részein - lakosságarányosan a
település 91 %-án - legyen kiépített szennyvízcsatorna- hálózat a
25/2002. (11.27) Kormányrendeletben meghatározott határidõ
elõtt.
– A projekttel érintett területen az élõ lakossági rákötés aránya a
megvalósítást követõen haladja meg a 92 %-ot.
– Környezetvédelmi és ökológiai célok:
– A településen közcsatornán elvezetett szennyvíz 100%-a legyen
legalább biológiailag tisztított.
– A projekt hatására javuljon a felszín alatti vizek környezeti
állapota.
– A szennyvíztisztító telep kiépítésével kapcsolatos elvárások:
– A tervezett technológia elégítse ki az engedélyekben elõírt
határértékeket,
– A biológiai tisztítás tartalmazza a N és P eltávolítás tehetõségét,
– A telep alkalmas legyen a terhelési csúcsok hatását kezelni,
– A telepre beszállított szippantott szennyvíz kezelése legyen
megoldott.
A szennyvízzel kapcsolatban felmerülõ probléma kezelése érdekében
a tervezett 45.827 fm hosszú gravitációs csatorna mellett az egyes átemelõkhöz tartozó öblözetekben 4.413 fm belterületi és 2.746 fm külterületi nyomóvezeték megépítése szükséges. Az átemelõk két-két
búvárszivattyúval szerelt aknában építendõk meg. A tervezett gravitációs rendszer 550 db tisztító-ellenõrzõ aknát és 521 db tisztítóidomot
tartalmaz.
A projekt kezdete: 2012. március. 26.
A projekt megvalósulásának napja: 2014. november. 07.

2.11. Mezõgazdaság
Fegyvernek mezõgazdasági jellegû település, ahol kiemelkedõ a kalászosok, elsõsorban a búza termesztése.
Földrészlet statisztika, mûvelési áganként (Fegyvernek)
mûvelési ág

összes alrészlet terület (ha)

erdõ

140

gyep

434

gyümölcsös

187

kert

4

nádas

8

szántó

5217

Termõterület összesen:

5990

termelésbõl kivett terület

1158

Összesen:

7148
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A fontosabb növénykultúrák megoszlása az összes mezõgazdasági terület függvényében:
– búza, árpa:
60%
– napraforgó
20%
– kukorica
10%
– zöldség, gyümölcs
10%
A gyümölcstermesztés szerepe erõsen lecsökkent - a támogatások ellenére alig történtek telepítések az utóbbi idõben - amit termesztéstechnológia korszerûtlensége valamint a nyomott felvásárlási árak és
elaprózódott „birtokszerkezet” okoznak.
A zöldség- és gyümölcstermesztésben nagy lehetõségek vannak, a hagyományok valamint a termõföldi adottságok megfelelõek,

3. A település erõsségei:
– kedvezõ földrajzi fekvés
– jó megközelíthetõség 4.sz fõút közelsége
– mezõgazdasági termeléshez jók a természeti adottságok, termelési
hagyományok
– jelentõs arányú öntözhetõ földterület
– Holt-Tisza, mint gazdasági és turisztikai forrás
– fejlett települési infrastruktúra
– jól kiépült egészségügyi alapellátás
– mûvészeti hagyományok (tánc, zene)
– civil szervezetek együttmûködése
– településközi
együttmûködések,
társulási
lehetõségek
kihasználása
– Szolnok, Törökszentmiklós közelsége
– középfokú oktatás is mûködik
– térségi szerep: ÁFÉSZ, Takarékszövetkezet, szakiskola, rendõrõrs,
– természetvédelmi értékek
A település lehetõségei:
– a 4-es számú fõútvonal korszerûsítése
– alközponti szerep
– turisztikai célú beruházások
– állami és EU -s támogatások, magántõke bevonása
– alap- és középfokú oktatási, sport- és szabadidõs infrastruktúra
fejlesztés
– mezõgazdaság és élelmiszeripar modernizálása
– településkép javítása
– települési infrastruktúra fejlesztése
– tõkeerõs cégek betelepülése
– civil szervezetek erõsödése
– Abádszalók fejlõdése
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3.1. Stratégiai rendszer
Erõsség/Lehetõség stratégia

Gyengeség/Lehetõségek stratégia

- holtág rehabilitáció folytatása
- holtághoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések
- oktatás modernizálása, szakképzési kínálat
bõvítés
- mezõgazdasági termelés és feldolgozás
korszerûsítése
- civil szféra fokozottabb szerepvállalásának
biztosítása

- szennyvízhálózat kiépítése
- ivóvíz hálózat rekonstrukciója

- kulturális kínálat bõvítése

- településközpont kialakítása
- oktatási intézmények fejlesztése
- sport- ÉS szabadidõ intézmények
modernizálása
- a szolgáltatások fejlesztésére irányuló
beruházások ösztönzése, segítése
- tõkevonzó képesség erõsítése
- települési menedzsment, marketing és lobbi
tevékenység fejlesztése
- szelektív hulladékgyûjtés beindítása

Erõsség/Veszélyek stratégia

Gyengeség/Veszélyek stratégia

- a térségi szerepek erõsítése
- mezõgazdasági kézi munkaerõ (zöldség-,
gyümölcskertész) képzése

- környezettudatos gazdálkodás ösztönzése

- roma mûvészeti és kulturális programok

- részvétel a roma lakosság integrálására
irányuló programokban
- vállalkozói, termelõi együttmûködések
ösztönzése

- öntözõrendszerek fejlesztése

- erdõtelepítési programok

- egészségmegõrzõ programokhoz való
kapcsolódás, újak indítása

3.2. A település hosszú távú fejlesztési céljai,
A 2020-ig elérni kívánt települési jövõkép meghatározása és az ezt
szolgáló célkitûzések vázlatos leírása:
– Oktatási infrastruktúra és humán erõforrás fejlesztése: 12
tantermes általános iskola építése; óvodák felújítása, bõvítése,
korszerûsítése,
– Holt-Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú fejlesztések:
– A fegyvernek határában végighúzódó 5 holtág szakasz komoly
szerepet játszik a település belvízrendszerében. A holtág
szakaszok gyûjtik össze és vezetik le a település vízgyûjtõ
rendszerében keletkezett fölösleges vizet. Jelenlegi állapotukban
azonban nem képesek ezt a fõ funkciót ellátni. Ezért szükséges a
meglévõ holtágak kotrása, területük rendezése. A kotrással,
területrendezéssel lehetõvé válik a holtág szakaszok másodlagos
(jóléti, halászati, turisztikai) hasznosítása is.
– A hátrányos helyzetû és tartós munkanélküli emberek, köztük a
romák foglalkoztathatóságának javítása,
–
–
–
–
–
–
–

Többfunkciós közösségi ház építése,
Fecskeház program (bérlakások építése),
Sportcsarnok építése,
Wagner park rehabilitációja, szabadidõ park kialakítása,
A meglévõ meleg víz bázis hasznosítása (gyógyfürdõ építése),
Település belterületének átfogó rendezése,
Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek
védelme: természeti kincsek megóvása, fenntartása (Kunhalmok,
Tintagyep); külterületi földutak burkolása; átfogó fásítási
program; belvízelvezetõ rendszer karbantartása, fejlesztése,
– A település idegenforgalmi vonzerejének javítása, szebb, élhetõbb
környezet kialakítása, új gazdasági funkciók kialakítása, a
településen
élõk
életminõségének
és
a
település
népességmegtartó képességének javítása.
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3.3. A település konkrét fejlesztési elképzelései,
a 2014-2020 közötti megvalósítani kívánt – jelenleg már ismert – fejlesztések és az elõkészített projektek felsorolása:
– Az ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása, az
ivóvízhálózat
rekonstrukciója:
fertõtlenítõ
rendszer
korszerûsítése; 96 db tolózárakna felújítása és cseréje; indukciós
mennyiségmérés kiépítése; közmûtérkép; térinformatikai
rendszer kiépítése; kutak hangfrekvenciás vezérlése.
– „Települési
szennyvíztisztító
telep
bõvítése
és
szennyvízcsatornázás
Fegyverneken”
címmel
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámmal pályázatot
nyertünk a szennyvízhálózat községi szintû kiépítésére (62 km
csõvezeték), szennyvíztelep kapacitásának bõvítésére (500
m3/nap), utótisztító tó hatékonyságának javítására. A projekt
összköltsége: 2.780.143.739 Ft.
– 2012-ben
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0144
azonosítószámú
„Komposztálás népszerûsítése Fegyverneken” pályázat keretében
500 komposztláda kerül kiosztásra és a komposztálást bemutató,
népszerûsítõ elõadások megtartására kerül sor. A projekt
összköltsége: 10.354.000 Ft.
– Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde Annaházi Óvoda
tagintézményének felújítása, mûfüves pálya, valamint köztéri
kamerarendszer építése.
– Megújuló energiák hasznosítása Fegyvernek közintézményeiben
(LEADER) pályázat keretében két kazáncsere és egy napelem
rendszer kerül beépítésre a Polgármesteri Hivatal, valamint két
óvoda épületébe.
– A Fegyvernek területén található XIX-XX században épült
kastélyok közül egyedül a Bíró kastély maradt meg eredeti
állapotában. Célunk a kastély, a gazdasági épület, valamit a
környezõ park teljes rekonstrukciója, felújítása, a kastélyban és a
gazdasági épületben szálláshely, étterem kialakítása.

3.4. A meglévõ fejlesztési dokumentumok áttekintése
2013-ban
A településen rendelettel – például helyi építési szabályzat és szabályozási terv –, vagy határozattal – például integrált városfejlesztési
stratégia, településfejlesztési koncepció, környezetvédelmi program,
hulladékgazdálkodási terv, esélyegyenlõségi terv– elfogadott fejlesztési dokumentumok, valamint a korábban kidolgozott koncepciók,
programok, tervek, tanulmánytervek, megvalósíthatósági tanulmányok
2014-2020-as
uniós
fejlesztési
ciklusban
való
hasznosíthatóságának áttekintése és átdolgozása történik meg ebben
az évben.
Fegyvernek célja, hogy fejlesztési dokumentumaiba a legfrissebb magyarországi és Uniós célkitûzések beépüljenek, kiaknázva a legdinamikusabb elõre jutási lehetõségeit a településnek. Mindezek
várhatóan pozitív hatással lesznek a városiasodás folyamatára.

76

IX. AZ ÖNKORMÁNYZAT
1. Fegyvernek jelképei:
Címer
Az
önkormányzati
jelképekrõl
szóló
8/1993./IV.2./ számú rendelete alapján a település címere: a háromszögtalpú pajzsforma
ezüst kék mezejében kardot tartó páncélos
jobb kar.
A pajzs közepén arany heraldikai rózsa piros
középpel.
Zászló
Fegyvernek zászlajának színe a
világoskék, a zászlólap – arányában a zászlórúd felõl nézve 1:2
arányú téglalap –középen az önkormányzat címerével. Az önkormányzati zászló esetében az
arányt meghatározó méret: 1,80
x 0,90 m. A zászlórúd színe
aranysárga. Az önkormányzat
zászlaja
a
községháza
tárgyalótermeiben
kerül
elhelyezésre.
Körpecsét:
Az önkormányzat körpecsétje: pecsétnyomó, melynek átmérõje 4 cm. Középen helyezkedik el az önkormányzat címere.
Körirata: Fegyvernek Nagyközség önkormányzata.
Az önkormányzat körpecsétjének használatára a polgármester jogosult, az önkormányzat által kiadott díszoklevélen vagy
más szervek és személyek közötti kapcsolatban, protokolláris célból.

2. Az önkormányzat megnevezése, elérhetõségei
Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata
Címe: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u.171.
Telefonszáma: 56/
Honlap: www.fegyvernek.hu
e-mail: hivatal@fegyvernek.hu
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 2003. óta üzemelteti honlapját a http://www.fegyvernek.hu címen. Az üzemeltetéssel kapcsolatos
szabályokat a Képviselõ-testület a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 16/1995.(VI.22.) sz. rendelet 8. sz. mellékletében határozta
meg. E szerint a weboldal elsõdleges szerepe a jogszabályok szerinti
kötelezõen közzéteendõ adatok megjelentetése. Ennek megfelelõen
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folyamatosan kerülnek feltöltésre az önkormányzati rendeletek,
határozatok, a Képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei, stb.
Ezen kívül helyet kapnak mindazok a hírek, közlemények, beszámolók
stb., amelyek a lakosság tájékoztatását segítik, legyenek azok önkormányzati vagy külsõ forrásból származó tartalmak.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõen mára kb. 700 cikk, és
1600 letölthetõ dokumentum várja a látogatókat. A szabadon regisztrálható fórumban (jelenleg közel 200 regisztrált tag) bárki elmondhatja véleményét a településsel kapcsolatos témákban.

3. Az önkormányzat felépítése, mûködése

A közvetlen irányítást a települési polgármester és 1 fõ társadalmi
megbízatású alpolgármester gyakorolja. A döntéshozó testület, a Képviselõ- testület 8 fõbõl áll. A Képviselõ-testületet 2 bizottsága segíti a
döntések meghozatalában:
– Pénzügyi Bizottság, 3 fõ képviselõbõl és 2 fõ külsõ tagból áll
– Oktatási,Közmûvelõdési, Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 fõ
képviselõbõl, és 3 fõ külsõ tagból áll

3.1. Polgármesteri Hivatal
Fegyvernek
Nagyközség
Polgármesteri
Hivatala
(mint
Fegyvernek-Örményes körjegyzõség) látja el az önkormányzati testületi szervek jogszabályban meghatározott, és a testületi döntésekbõl
adódó feladatokat, ezenkívül ellátja a fegyverneki és örményesi lakosok mindennapi ügyeit. A Hivatal végzi a jelentõs mennyiséget kitevõ
start közmunka és a rövid- és hosszú idejû közfoglalkoztatást.
A Hivatal létszáma 2011. évben 52 fõ, melybõl 33 fõ köztisztviselõ
A Hivatal rendelkezésére álló épület Fegyverneken: 590 m2, Örményesen 318 m2.
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Az épületek állaga megfelel az alapvetõ szükségleteknek, alkalmas a
feladatok ellátására. A fegyverneki épület 2010-ben került felújításra,
melynek
keretében
megvalósult
az
épület
komplex
akadálymentesítése.
A lakossági ellátás szempontjából kiemelkedõ jelentõségû tény, hogy
2013. január 1-tõl a járási hivatalok megalakításával a Törökszentmiklósi Járási Hivatal Kirendeltsége 4 fõvel mûködik a fegyverneki
Polgármesteri Hivatal épületében.4
Önkormányzati nyilvántartások
A képviselõ -testület által hozott határozatokat, rendeleteket és rendeletmódosításokat naprakészen nyilvántartják és a község honlapján
elérhetõek. A határozatok és rendeletek jelenleg tökéletesen visszakereshetõk tárgymutatós nyilvántartás alapján is.
Lakossági tájékoztatás, média
A településen a Fegyverneki Hírmondó hasábjain keresztül tájékoztatja a lakosságot a Képviselõ-testület munkájáról az önkormányzat.
Az önkormányzat munkájáról, a kiadott határozatokról és rendeletekrõl több fórumon is tájékozódhat a lakosság.
A képviselõ- testület évente legalább 4 alkalommal tart közmeghallgatást, ebbõl 3 alkalommal kihelyezett ülésen a szapárfalui, az újtelepi és
az annaházi településrészen, ezzel is közelebb kerülve a lakosokhoz.
A képviselõ-testület nyilvános ülésein való részvétel lehetséges. Az
ülések idõpontjáról, napirendjérõl hirdetõtáblákon, helyi újágban
tájékoztatják a lakosságot.
A képviselõ -testület üléseinek jegyzõkönyve elolvashatók a honlapon
és a helyi könyvtárban.
Az önkormányzat rendeletei olvashatók a helyi újságban, a könyvtárban és a honlapon
Néhány rendeletet, egyéb információt közvetlenül is eljuttatnak a lakossághoz, illetve az ingatlan tulajdonosokhoz
A térségi szerepet erõsíti, hogy a járási hivatal keretén belül
Fegyverneken 4 fõs kirendeltség mûködik 2013. január 1-jétõl.

4. Külföldi kapcsolatok
Testvértelepülés
A település testvérvárosi kapcsolatban áll a szlovákiai Fegyvernekkel,
Zbrojnikivel. A szlovákiai Fegyvernekkel való kapcsolat nemcsak protokolláris jellegû, az önkormányzatokra korlátozódik, hiszen a települések szorosan együttmûködnek mûvészeti és sport területeken. A
település lakói mindamellett, hogy ellátogatnak egymás nevesebb rendezvényeire, közös szervezésû eseményeken is részt vesznek. A település lakosai egymást családi házában látják vendégül, így tényleges
emberi kapcsolatok alakultak ki a települések között.
Intézményi kapcsolatok
A település óvodája a szlovákiai Fegyvernek , Zbornyiky óvodájával
2004-óta, a Németországi Siegen város AWO és BÁRKA óvodájával
2006- óta ápol szakmai kapcsolatot. 2012. április 3-óta az Erdélyi
Nagyvárad Orsolya óvodájával is együttmûködnek.
A település számára azért fontosak ezek a kapcsolatok, mert a megindult szakmai folyamatok indukálják a település egyéb területein is a
kapcsolatteremtést. Hosszabb távon ezekkel a településekkel testvérvárosi kapcsolat kialakításáról tárgyalnak a települések önkormányzatai.
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X. ÖSSZEFOGLALÓ
Fegyvernek nagyközség önkormányzata tudatosan törekedett a városias környezet kialakítására. Ezért végzett következetes, nagyarányú
fejlesztéseket, szerzett meg minden lehetséges vagyont, gondoskodott
az egészséges környezet kialakításáról, megóvásáról.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 1990-tõl folyamatosan növekvõ tendenciát mutatnak.
Fegyvernek Önkormányzatának dinamikusan növekvõ bevételei az
elõzõ négy ciklusban biztosították a kiegyensúlyozott gazdálkodás
feltételeit.
A bevételeken belül ebben jelentõs szerepet játszott az a törekvés
hogy az önkormányzati vagyon minél nagyobb részben mûködõ és jövedelemtermelõ vagyon legyen, melyet az önkormányzat saját maga
mûködtet. Ennek köszönhetõen ma az önkormányzat kb. 300 ha saját
tulajdonú földterületen gazdálkodik, mûködtet 1.500 adagos fõzõkonyhát, 2012. december 31-ig saját maga mûködtette a települési vízellátást és szennyvízkezelést, valamint végzi a települési szilárd
hulladék szállítást, melyeknek köszönhetõen évente 30-40 millió forintos önként vállalt feladat saját forrását teremtette meg, biztosított
önerõt jelentõs összegû fejlesztésekhez.
A szabad kapacitások és a vagyonelemek minél jobb kihasználtsága érdekében az önkormányzat által végzett szolgáltatásokat más településekre is igyekszik kiterjeszteni, így például szilárd hulladék és
szennyvízszállítás Örményes, Kuncsorba, Tiszabõ településeken.
Az önerõbõl végrehajtott felújítások, beruházások egyrészt az intézményhálózat korszerûsítését szolgálták, másrészt az Önkormányzat
út- és közmûhálózatának kiépítését, a lakossági igényeknek minél
szélesebb körû kiszolgálását célozták.
Fegyvernek jól megközelíthetõ település, egészséges környezetben
fekszik ,a modern élethez szükséges infrastruktúra kiépült, térségi
szerepe a három közvetlenül övezõ város mellett is meghatározó, hat
község vonatkozásában.
Fegyvernek Magyarországon jelenleg az egyetlen olyan nagyközség,
olyan 7 ezer feletti lakosságszámú település, mely nem Pest megyei
településként jelenik meg.
Figyelmet érdemel az, hogy egyedüli alföldi és más megyebeli településként ebbõl a sorból kiemelkedik Fegyvernek. A többi település esetében fokozottan érvényesül a fõváros erõs vonzáskörzeti,
közelségébõl fakadó urbanizáló hatás. Ezért ilyen környezeti elõny hiányában Fegyvernek nagyközség ebben a sorban az elért eredményei,
elismerésre méltó mutatói alapján különleges helyet foglal el.
Fegyvernek Jász- Nagykun- Szolnok megye nagyközségeinek sorában
is kiemelkedõ szerepet tölt be. A környezõ községek mutatói közül a
legjobbakkal rendelkezik, s a megye városi jogállású településének
mutatóival hasonlóságot mutat mind a társadalmi, gazdasági, mind az
infrastrukturális területen.
A település környezete, mikrotérségben elfoglalt központi szerepe,
közlekedés földrajzi helyzete, tervezett fejlesztései és kiemelt támogatottsága miatt tovább fejlõdése stabilan felfelé ível.
Az Alföld jellegzetes településtípusaiban Fegyvernek egy kifejezetten
városiasodó település képét mutatja, mely megjelenik lakóhely és
munkahely funkciójában is, melyet tovább erõsít a mikrotérségben
nyújtott szerepköre is.
Lehetõségeiben, jelenleg nyújtott, elérhetõ szolgáltatásai tekintetében
is elmondható, hogy egyértelmûen hatással bír a szomszédos települé80

sek mindegyikére, ezt támasztja alá a településen kifejezetten
számottevõ ingázás mértéke.
A település odafigyelve különbözõ területeire, az egészségügy, szociális ellátás, a közigazgatás és közoktatásban jelenleg is zajló átalakulás
folyamán is ezen területekre kiemelt figyelmet fordított, fejlesztései
elsõsorban ezeket a területeket érintették.
Fontos szempontja a település vezetésének, hogy minden területen
erõsödjenek a település mutatói, jelenjen meg mind a település jóléti,
mind funkcionális szempontja.
Jól érezhetõ az a lokálpatriotizmus, mellyel 2010 óta nemcsak látványos, hanem funkcionálisan is jól mûködõ településkép alakult ki, s fejlõdik napjainkban is.
Hagyományai, sokszínû, a gyökerekbõl táplálkozó kulturális élete, az
élet minden területét felölelõ társadalmi szervezetei segítik, mélyítik
el társadalmi életét, adják meg a továbbfejlõdés lehetõségét.
A településen élõk számára az ott lakók a legfontosabbak. Szeretik a
települést, és nem csupán lakóhelynek, hanem otthonnak tekintik.
Olyan otthonnak, ahová jó visszatérni, amelyre minden körülmények
között büszkék, s ahol az emlékeiket, õsi gyökereiket tisztelik és hûen
õrzik.
„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj”, annak talán csak épületek
halmaza. Az itt élõk számára azonban a családot, barátokat és szerelmet jelentenek, azt a helyet,ahol a hétköznapi megélhetéshez minden
körülmény adott lehet, és ezen túl emberi tartást tud adni, megtartó
képességet, az egyént egy hatalmas családba, mint helyi társadalomba
tudja integrálni.
A civil társadalom mûködése a településen azt jelzi, hogy az élet minden szegmensében tud mûködni a társadalmi szerepvállalás. Az önkormányzattal szoros együttmûködésben minden társadalmi igényt el
tudnak érni.
Fegyvernek település minden szegmensében jelen vannak, érezhetõk
a fejlõdési folyamatok, a képesség a változásra. A kihívásoknak való
megfelelésre érdemessé teszik arra, hogy korábbi városi rangjának
visszaadásával, jelenlegi várossá nyilvánításával lehetõségei tovább
bõvüljenek
Így válik a település dinamikus fejlõdésének rendkívül fontos állomásává ez a lépés, melyet jelen pályázat benyújtásával és elfogadásával
kérünk.
Fentiekben bemutatottak szerint a település várossá nyilvánítása esetén képes ellátni a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban elõírt kötelezettségeket, és ezekhez képes biztosítani a
meghatározott szervezeti és megfelelõen szakképzett személyi
feltételeket.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a település lakossága

81

X. MELLÉKLETEK
1. A Képviselõ-testület határozata a várossá nyilvánításról
2. A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Közgyûlés elnökének támogató
nyilatkozata
3. A fegyverneki svábokról
4. Fegyvernek Önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai
5. 2010. évi mérlegkimutatás
6. 2011. évi mérlegkimutatás
7. Fotódokumentáció
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Fegyvernek település sváb kapcsolatai
A török idık elıtti korban Magyarország területén élı német ajkú népcsoport egyes rétegei
különbözı szakaszokban és népmozgalmi hullámokban kerültek lakhelyükre, és származási
helyükre utalva nevezték ıket szászoknak, sváboknak vagy bajoroknak. A török hódoltság
megszőnését követı úgynevezett „munkáskéz-pótló telepítések” során hazánkba
érkezett németeket származási helyüktıl függetlenül a „sváb” elnevezéssel illették. Ez
vonatkozik a fegyverneki német telepesekre is, akiknek e hazában Fegyvernek már a második
vagy többedik állomáshelye volt, s akiknek többségét 1845-46-ban gróf Szapáry Józsefné
báró Orczy Anna telepítette fegyverneki birtokaikra gazdasági okokból.
A végeláthatatlan Szapáry birtokon még az 1830-as években is csak itt-ott tengıdött néhány
jobbágy család. A harmincas évek elejétıl a nyári betakarítási munkákra más vidékrıl
idénymunkásokat alkalmaztak, akik között néhány magyarul nem beszélı sváb család is
elıfordult, Számuk évrıl évre gyarapodott, 1843-ban már meghaladta a 40-et, s az ı
rokonságukból, ismerıseibıl került ki a véglegesen ideköltözött mindegy másfélszáz család.
Írott adatok,elsısorban a tiszabıi római katolikus anyakönyvi bejegyzések igazolják, hogy
1846-ban már laktak Fegyverneken svábok. Szintén ebbıl idıbıl származik egy, a tervszerő
telepítéssel összefüggı adás-vételi szerzıdés, amely szerint a gróf és a grófné holdanként 50
Ft-ért 135 hold földet adott el sváb vevıknek.
A helységet, ahová a vevık letelepedtek, a grófnı tiszteletére Annaházának nevezték. A
három tágas párhuzamos utcában 135 db., házhelyenként 1200 négyszögölnyi telket mértek
ki. A széles utcákért és az imaháznak és az iskolának való telkekért nem kellett fizetni.
Az országút mentén létrejött elsı utcát a királynı neve után Erzsébet utcának, a legszélesebb
második utcát Szapáry utcának/ itt épült fel a svábok iskolája és az imaház/, a harmadik utcát
Anna utcának nevezték./Ezen utcák mai neve: Felszabadulás út ,Damjanich út, Táncsics út /
A német ajkú lakosság Fegyvernekre települése nem fejezıdött be 1845-46-ban, Annaházán
kimért telkek mindegyike csak 1870-re talált gazdára..
A sváb telepesek létszámára vonatkozóan csak 1880-tól vannak ismert adataink, amikor
a község lakosságának létszáma 4328 fı volt, ebbıl sváb 753fı ,ami 21 %-t tesz ki.. A gyors
elmagyarodást mutatja, hogy századfordulón már csak 581-en voltak, az össz. lakosság 10,42
%-a, 1910-ben pedig a 6424 fıbıl csak 105-en vallották magukat németnek.
Felmerül a kérdés, hogy honnan jöttek és mi késztette ıket korábbi lakhelyük
elhagyására ?
A svábok körében élı, 1934-ben lejegyzett szájhagyomány az országnak három vidékét jelöli
meg a származás helyeként: - Buda környékét/ Budakeszi, Dorog, Perbál, Zsámbék,
Solymár, Vác, Martonvásár, Csepel, Soroksár/, - Bácskát /Gara, Hajós, Harta, Vaskút,
Szentiván, Csonoplya, Stanisics, Kollut, Kernyája, Katymár, Csávoly/ és Cegléd kornyékét
/Ceglédbercel, Újhartyán /
Közvetlenül német földet csak egy-két család vall származási helyként.
Valószínőleg szegénységük és földnélküliségük késztette ıket a lakhelyváltoztatásra, amiben
része volt annak is, hogy a Szapáry- Orczy birtokból olcsón jutottak telekhez és termıföldhöz.
Például: Bácskában a földjét eladott négy-öt holdas gazda itt húsz holdas lett.
A letelepedett német ajkú lakosság folytatta örökölt mesterségét, a földmővelést.
Kezdetben gabonatermelésre rendezkedtek be, mellékesen foglalkoztak állattenyésztéssel,
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amennyiben szükségük volt igás állatokra. A földmővelés nem váltotta be a hozzáfőzött
reményeket, ezért a fısúlyt a század elején már az állattenyésztésre tették át, és a község
valamint a legeltetı társaság legelıin hatalmas állatállomány fejlıdött.
A Kálvária-domb északi és keleti oldalán a temetı mögött kb 70 holdnyi területen
foglalkoztak szılımőveléssel, azonban az 1888-89-es években a szılıállomány a filoxéra
áldozatául esett, és többségét nem telepítették újra.
A mezei munkások közé iparos emberek is betelepültek, akik kétlaki életmódot folytattak.
Mesterségüket jobbára csak a betakarítás utáni idıben őzték..
Orczy Anna a svábok gyermekei tanításának feltételeirıl és római katólikus vallásuk
gyakorlásának lehetıségérıl is odaadóan gondoskodott.
A svábság iskolája kezdetben egy szőkebb tanteremben,1854-tıl pedig a tanítói lakást is
magába foglaló új iskolában mőködött a Szapáry utcában. Ekkor már a tanköteles sváb
gyermekek száma 108 fı volt. Az új iskola elé 1963-ban a bárónı jótékony tetteinek emlékére
egy terméskı alapba foglalt vas keresztet állítottak. A „vaskeresztes iskola” a német nyelvő
tanítás megszőnése után is iskola maradt egészen az 1970-es évekig. Ma bérlakásként szolgál.
Az elsı sváb tanító Einhorn András volt, akinek hivatását idıs korában a fia vette át. Az ifjú
Einhorn szívügyének tekintette, hogy a sváb gyerekek elsajátítsák a magyar nyelvet is, s
ebbéli tevékenységét a szülık is igényelték
A népesség elmagyarosodásának ütemét jól mutatja, hogy míg 1878-ig csak németül
tanítottak, 1879-ben a 172 gyermek heti két félnapon tanult már magyar írást és olvasást, s ezt
követıen a magyar nyelvő órák száma évrıl évre nıtt, és tíz év múlva már csak két félnap
jutott a német nyelvő óráknak, majd 1895-ben a sváb gyerekek kis létszáma miatt teljesen
megszőnt a nemet nyelvő oktatás.
Kezdetben a sváboknak nem volt önálló templomuk vagy imaházuk.. Az Orczy Lırinc féle
birtokon lévı kápolnában havi 1-2 alkalommal a tiszabıi lelkész tartott számukra misét. A
régi kápolna helyett, közel az iskolához 1885-ben imaházat építettek, ahol havonta minden
második vasárnap német nyelvő prédikációt hallgathattak. Az újszülöttek keresztelése és az
ifjú házasok esketése továbbra is Tiszabın történt.
Ebben az idıben a Közép- Fegyverneken élı magyar lakosság túlnyomó többsége is katolikus
volt de a sváb imaházból ki voltak zárva, ezért egyre gyakrabban merül fel egy új templom
megépítésének igénye, de ilyen nagy anyagi áldozatokra a szegény sorsú lakosság nem volt
képes. Ehhez kellettek a földbirtokosok és az egri érsekség támogatásai és a képviselıtestület
és a svábság anyagi hozzájárulása is. Szapáry József kezdeményezése ez csak 1862-63-ban
válhatott valóra. ami egyben a magyar és sváb lakosság közös sikere is volt, és új fejezetet
nyitott Fegyvernek község történetében.
A svábság közigazgatásban betöltött szerepe gazdasági erejük növekedésével
párhuzamosan fokozatosan nıtt. A földesúr telepeseinek megadta azt a jogot, hogy belsı
ügyeiket önállóan intézzék.
A kápolna és az iskola közelében volt a tanácsház, ahol a sváb nép által választott bíró
intézkedett. İ volt a közvetítı a sváb lakosság és az uraság között is. Közép- Fegyverneknek
és Annaházának külön bírája volt, de az 1952 évi egyesülést követıen három évenként
választottak fıbírót, s az a szokás alakult ki, hogy felváltva, egyik ízben magyar, majd sváb
bírót választottak. A svábság gazdasági fölénybe kerülésével ezt a szokást nem mindig
tartották be. Így fordulhatott elı, hogy Müller József 43 évig volt a falu fıbírája, Családjának
sírboltja az annaházi temetı bejáratánál található.
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A svábok életmódjára, kulturális hagyományainak megırzése, öltözködésére,
népszokásaira vonatkozó kép nem egységes. Ennek az az oka, hogy az ország különbözı
vidékeirıl származtak, nyelvük és hagyományaik nem voltak egységesek, Dalaik, táncaik
rögzítésére senki nem fordított gondot. Ilyen törekvése csak a Dózsa György úti , a késıbbi
Orczy Anna Általános Iskolának volt. Az iskola nevelıi és tanulói két primer település,
Vaskút és Ceglédbercel táncaiból összeállított koreográfia nagy sikerő bemutatásával
emlékeztek sváb ıseikre. Ez adott alkalmat a jómódú sváb fiatalok öltözködésének
rekonstruálására is.. A szájhagyomány megemlékezik a svábkör XX század eleji báljairól ,
melyek inkább a bálokat követı verekedésekrıl, a két nemzet fiainak egymásra feszülésérıl
lettek híresek, de például sramli zenekar mőködését nem ırizte meg az emlékezet.
Érdekes módon a különbözı vidékekrıl érkezett svábok magyarokhoz való hasonulása
gyorsabban bekövetkezett, mint a más német tájszólásban beszélıkhöz való közeledés vagy
egységesülés.
Az annaházi iskola történetének ismertetésébıl már kiderült, hogy a helyi svábság
elmagyarosodása már az 1870-es években megkezdıdött, lényegében 1910-re be is
fejezıdött.
A szorgalmas svábság néhány évtized alatt anyagi jólétbe került, ami lehetıséget adott a
tehetséges, fıleg fiú gyermekeik taníttatására.. A középiskolába, nem ritkán egyetemre került
fiatalok már magyar kultúrán nıttek fel, magyar hazafias nevelést kaptak, s mivel szüleik sem
beszélték apáik, nagyapáik nyelvét, érzelmileg is magyarok lettek.
Napjainkban már csak az alábbi német hangzású családnevekbıl lehet következtetni egyes
mai fegyverneki lakosok származására :Áy, Bauer, Baunok, Branstetter, Böheim, Czakó,
Czikk ,Czimmer, Czimmermann, Dolinger, Ecker, Elbert, Engler, Féderer, Gúth, Hermann,
Hillender Huber, Kuntzer, Kurcz, Müller, Putz, Schultz,Stalmájer, Strigel, Szémann, stb,
mely családok sem a kényszernek sem a divatnak nem hódoltak be, s megırizték sváb
nevüket..
A magyarok és a svábok kezdetben idegenkedve néztek egymásra. A közös megpróbáltatások,
a vegyes házasságok és a két világháborúban közösen átélt borzalmak közelítették ıket
egymáshoz. Az 1945-ben az oroszok által méltánytalanul és jogtalanul kényszermunkára
elhurcolt 154, fıleg sváb származású fegyverneki lakos sorsa, köztük 16-17 évesek átélt
szenvedései, 20 %-uk halála, a magyar lakosság körében is megdöbbenést váltott ki, s néma
megvetéssel sújtották az ismertté vált helyi közremőködıket. Ezt volt az egyedüli erkölcsi
elégtételük 2005-ig, amikor római katolikus templomban január 6-án, elhurcolásuk 60-ik
évfordulóján emlékmisét tartottak engesztelésükre, s a templom bejáratától balra lévı keleti
falra emléktáblát rögzítettek tiszteletükre.
Fegyvernek, 2012.május 15.
/Baunok Béla/
Felhasznált irodalom :
-A magyarországi németek
Változó világ sorozat 23.szám
Szerkesztette:Manherz Károly
-Schleich Lajos – A fegyverneki svábokról
Debrecen 1934. Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Rt.
-Kimutatás a Fegyvernekrıl 1945.január 6-án az oroszok által Ceglédbercelre szállított
személyekrıl. Római Katólikus Plébánia, Fegyvernek

Fegyvernek Önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai
2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2031-ig

Összesen:
0

1. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft

tıke
kamat
összesen:

308,0
7,0
315,0

2. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft.

tıke
kamat
összesen:

818,0
11,0
829,0

3. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft

tıke
kamat
összesen:

1429,0
79,0
1508,0

0,0

tıke
kamat

514,8
66,0

357,8
22,0

összesen:

580,8

379,8

tıke
kamat
összesen:

547,0
77,0
624,0

437,6
32,0
469,6

0,0

tıke
kamat
összesen:

2003,0
757,0
2760,0

1602,6
573,0
2175,6

tıke
kamat

1002,6
231,0

1002,6
181,0

4.. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

5. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

6. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

308,0
7,0
315,0

0,0

818,0
11,0
829,0

0,0

1429,0
79,0
1508,0
872,6
88,0

0,0

960,6

0,0

0,0

984,6
109,0
1093,6

1602,6
383,0
1985,6

1602,6
206,0
1808,6

801,3
28,0
829,3

7612,1
1947,0
9559,1

1002,6
131,0

1002,6
81,0

1002,8
61,0

5013,2
685,0

0,0

0,0

7. Közpomti Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.

összesen:

1233,6

1183,6

1133,6

1083,6

1063,8

5698,2

8. Szennyvíziszap- víztelenítés megoldása 9,011 millió Ft.

tıke
kamat
összesen:

1242,9
229,0
1471,9

1242,9
178,0
1420,9

1242,9
129,0
1371,9

1242,9
80,0
1322,9

1242,9
63,0
1305,9

6214,5
679,0
6893,5

9. Rendırség felújítása 2,461 millió Ft.

10. Dózsa Gy. út 6. tetıfelújítás 3,493 millió Ft.

11. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.

12. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472 millió Ft.

13. Temetkezési gépjármő beszerzés 5,041 millió Ft.

389,0
16,0

összesen:

405,0

0,0

0,0

0,0

0,0

405,0

tıke
kamat

698,6
47,0

698,6
18,0

0,0

0,0

0,0

1397,2
65,0

összesen:

745,6

716,6

0,0

0,0

0,0

1462,2

tıke

960,6

960,6

0,0

0,0

0,0

1921,2

kamat
Összesen:

61,0
1021,6

23,0
983,6

0,0

0,0

0,0

84,0
2005,2

tıke
kamat

1633,0
193,1

1458,9
55,6

összesen:

1826,1

1514,5

tıke
kamat

1099,1
126,6

985,0
36,0

összesen:

1225,7

1021,0

0,0

tıke

1409,2

1409,2

704,6

139,0

73,0

13,0

1548,2

1482,2

717,6

kamat
14. Csobánkai út felújítás 7,046 millió ft.

összesen:
tıke
kamat

15. Mezıgazdasági gépvásárlások 2,090 millió Ft

16.Járdaépítés Felszab.181-Marx K.közötti szakasz 3,031 millió Ft

17.Szapárfalui Óvoda felújítás 2,348

18. Hydroglóbusz fej cseréje 11,4 mó forint (folyamatban) 20 év

Összesen:

3091,9
248,7
0,0

0,0

3340,6

0,0

2084,1
162,6
0,0

2246,7

0,0

3523,0
225,0
0,0

3748,0

0,0

696,8

696,8

21,0

21,0
717,8

tıke
kamat

1010,4
31,0

összesen:

1041,4

0,0

0,0

0,0

717,8

0,0

1010,4
31,0
0,0

0,0

0,0

1041,4

0,0

782,6
14,0

tıke
kamat

782,6
14,0

összesen:

796,6

0,0

0,0

0,0

0,0

tıke
kamat

584,6
433,0

584,6
410,0

584,6
387,0

584,6
364,0

584,6
342,0

7892,3
2411,0

10815,4
4347,0

1017,6

994,6

971,6

948,6

926,6

10303,3

15162,4

365,0

338,0

0,0

0,0

0,0

0,0

703,0

34,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,0

399,0

348,0

0,0

0,0

0,0

0,0

747,0

összesen:
tıke
kamat

19. Annaházi Idısek Klubbjának felújítása 1,095 mó forint 3 év

389,0
16,0

tıke
kamat

összesen:

796,6

tıke

2012.
575,5

2013.
575,5

2014.
575,5

2015.
518,8

2016.

2031-ig

20.Közcélú foglalkoztatást seg. Eszközbeszerzés 2,821 mó 5 év

kamat
összesen:

104,0
679,5

73,0
648,5

43,0
618,5

12,0
530,8

0,0

0,0

701,0
51,0
752,0

662,0
15,0
677,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21. Zalka M. út útépítési hitel 2,064 mó forint

tıke
kamat
összesen:

0,0

0,0

0,0

0,0

932,4
169,0
1101,4

233,1
76,0
309,1

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

22.Településközpont I. ütem. 2,331 mó forint

tıke
kamat
összesen:

Összesen:
2245,5
232,0
2477,5
1363,0
66,0
1429,0

0,0

0,0

0,0

1165,5
245,0
1410,5

2020-ig

tıke
kamat

602,3
252,0

602,3
226,0

602,3
195,0

602,3
165,0

602,3
136,0

1930,2
251,0

4941,7
1225,0

23. Orvosi rendelı épület felújítás 5,544 mó forint 10 év

összesen:

854,3

828,3

797,3

767,3

738,3

2181,2

6166,7

2020-ig
24. Lapostetı felújítások 4,950 mó forint

tıke
kamat
összesen:

752,1
226,0
978,1

488,4
200,0
688,4

488,4
174,0
662,4

488,4
148,0
636,4

488,4
122,0
610,4

1492,6
233,0
1725,6

4198,5
1103,0
5301,5

tıke
kamat
összesen:

690,9
41,0
731,9

345,4
7,0
352,4

0,0

0,0

0,0

0,0

25. Felszabadulás út 147. ingatlan vásárlás 1,900 mó

0,0

0,0

0,0

0,0

1036,4
48,0
1084,4

tıke

545,2

545,2

545,2

545,2

0,0

0,0

2180,8

26. Óvoda felújítás Felszabadulás út 88. 2,726 mó forint

kamat
összesen:

106,0
651,2

78,0
623,2

48,0
593,2

19,0
564,2

0,0

0,0

251,0
2431,8

1+…+26.

tıke
kamat

22293,7
3521,7

14530,4
2286,6

7348,8
1503,0

6587,5
1075,0

4722,4
752,0

11315,1
2895,0

66797,8
12033,3

összesen:

25815,4

16817,0

8851,8

7662,5

5474,4

14210,1

78831,1

25815,4

16817,0

8851,8

7662,5

5474,4

14210,1

78831,1

KIADÁS ÖSSZESEN: ( 1+…+26)

Az OTP kölcsönszerzıdésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök
1. Helyi adó bevétel
x
2. Gépjármő adó bevétel
3. Gázközmő vagyon után juttatott államkötvény
4. 9 személyes mikrobusz
5. Suzuki Ignis gépkocsi
6. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi
7. Temetıs gépkocsi
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2.hrsz-ú ing.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

2010. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS
adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK
1

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
II/1. Törzsvagyon
a, Forgalomképtelen ingatlanok

Ssz.
2
01.

ELŐZŐ ÉV
(2009.)

TÁRGY ÉV
(2010.)

VÁLTOZÁS %-a

3

4

5

04.

5 463
1 852 991
1 651 768
1 205 146

Út, híd, járda, alul- és felüljárók
Közforgalmú repülőtér
Parkok, játszóterek
Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak
Árvízvédelmi töltések
Egyéb ingatlanok
Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

587 167
0
109 975
0
502 655
5 349
0

575 703
0
162 302
0
386 257
5 349
0

b,

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

628 565

140,74

Vízellátás közművei
Szennyvíz és csapadékvíz közművei
Távhőellátás
Közművek védőterületei
Intézmények ingatlanai
Sportlétesítmények
Állat- és növénykert
Középületek és a hozzájuk tartozó földek
Műemlékek
Védett természeti területek
Folyamatban lévő ingatlan beruházás
Egyéb építmények

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

446 622

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

134 272
0
0
0
144 873
0
0
0
0
0
80 635
86 842

243 252
0
0
0
175 619
0
0
0
0
0
33 230
176 464

181,16
0
0
0
121,22
0
0
0
0
0
41,21
203,2

25.
26.
27.
28.
29.

115 019

119 210

103,64

51 555
54 533
0
8 931

51 281
57 851
0
10 078

99,47
106,08
0
112,84

30.
31.
32.
33.
34.

86 204

76 887

89,19

65 510
20 694
0
0

57 047
19 840
0
0

87,08
95,87
0
0

35.

43 546
0
1 902 000
38 809
82 994

37 969
0
2 000 887
37 972
79 165

87,19

28 351
41 608
25 885
0
305
15 418
882
12 153

26 299
39 075
39 075
0
0
0
881
12 910

92,76
93,91
150,96

0
45 346
69 594
236 743
2 138 743

0
24 132
18 229
159 498
2 160 385

0
53,22
26,19
67,37
101,01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II/2. Forgalomképes ingatlanok
1.
2.
3.
4.

Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek
Épületek
Folyamatban lévő ingatlan beruházás
Egyéb

II/3. Egyéb tárgyi eszközök
1. Gépek, berendezések, felszerelések
2. Járművek
3. Tenyészállatok
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek

III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
I.
Készletek
II. Követelések összesen
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
2. Adósok
Ebből:
- helyi adóhátralék
- lakbér hátralék
- térítési díj hátralékok
- egyéb hátralékok
3. Rövid lejáratú kölcsönök
4. Egyéb követelések

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

02.
03.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

8 645
1 954 273
1 758 176
1 129 611

158,25
105,47
106,44
93,73
98,05
0
147,58
0
76,84
100
0

105,2
97,84
95,39

0
0
99,89
106,23

FORRÁSOK
1

I. (Induló tőke 2009.) Tartós tőke
II. Tőkeváltozások
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
III. Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Ssz.
2

ELŐZŐ ÉV
(2009.)
3

TÁRGY ÉV
(2010.)
4

VÁLTOZÁS %-a
5

53.
54.
55.
56.

120 760
1 789 472
1 910 232
-116 872

1 910 233
68 579
1 978 812
-126 985

1581,84
3,83
103,59
108,65

57.
58.

-136 053
19 181

7 762
-134 747

-5,71
-702,5

IV. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

59.

0

0

0

1. Tárgyévi vállalkozási eredmény
2. Előző év(ek) vállalkozási eredményei
TARTALÉKOK ÖSSZESEN

60.
61.

0
0

0
0

0
0

62.

V.

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

63.

-116 872
50 658

-126 985
65 452

108,65
129,2

1.
2.
3.
4.

64.
65.
66.

0
0
50 658

0
0
65 452

0
0
129,2

0
107,96
0

1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsájtásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

VI. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
1.
2.
3.
4.

Rövid lejáratú kölcsönök
Rövid lejáratú hitelek
Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Ebből:
- iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés
- helyi adóból származó túlfizetés
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség
- lakbér túlfizetés
- egyéb

VI. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
FORRÁSOK ÖSSZESEN

67.

0

0

68.

223 670

241 465

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

0
160 757
4 407
58 506
3 071
1 090
0
0
54 345

0
167 705
34 471
39 289
0
1 687
0
0
37 602

78.
79.
80.

71 055
345 383
2 138 743

1 641
308 558
2 160 385

2,31
89,34
101,01

104,32
782,19
67,15
0
154,77
0
0
69,19

"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

1.

1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

2.

141 763

147 916

3.

9 079

9 079

4.

23 404

23 426

6.

79 289

85 583

7.

29 991

29 828

1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

8.

0

0

- Szellemi termékek
- Ingatlanok
- Gépek, berendezések, felszerelések
- Járművek
"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN

9.

0

0

10.

0

0

12.

0

0

13.

0

0

14.

141 763

147 916

104,34
100
100,09
107,94
99,46
0
0
0
0
0
104,34

ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK
ÁLLOMÁNYA

1.

0

0

0

MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK
ÁLLOMÁNYA

1.

0

0

0

- Szellemi termékek
- Ingatlanok
- Gépek, berendezések, felszerelések
- Járművek

2011. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS
adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK
1

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
II/1. Törzsvagyon
a, Forgalomképtelen ingatlanok

Ssz.
2
01.

ELŐZŐ ÉV
(2010.)

TÁRGY ÉV
(2011.)

VÁLTOZÁS %-a

3

4

5

04.

8 645
1 954 273
1 758 176
1 129 611

Út, híd, járda, alul- és felüljárók
Közforgalmú repülőtér
Parkok, játszóterek
Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak
Árvízvédelmi töltések
Egyéb ingatlanok
Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

575 703
0
162 302
0
386 257
5 349
0

567 310
0
197 899
0
373 939
5 349
0

b,

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

620 103

98,65

Vízellátás közművei
Szennyvíz és csapadékvíz közművei
Távhőellátás
Közművek védőterületei
Intézmények ingatlanai
Sportlétesítmények
Állat- és növénykert
Középületek és a hozzájuk tartozó földek
Műemlékek
Védett természeti területek
Folyamatban lévő ingatlan beruházás
Egyéb építmények

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

628 565

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

243 252
0
0
0
175 619
0
0
0
0
0
33 230
176 464

234 470
0
0
0
201 557
0
0
0
0
0
25 546
158 530

96,39
0
0
0
114,77
0
0
0
0
0
76,88
89,84

25.
26.
27.
28.
29.

119 210

125 566

105,33

51 281
57 851
0
10 078

54 663
60 164
0
10 739

106,6
104
0
106,56

30.
31.
32.
33.
34.

76 887

85 691

111,45

57 047
19 840
0
0

64 892
20 799
0
0

113,75
104,83
0
0

35.

37 969
0
2 000 887
37 972
79 165

32 455
0
2 015 914
50 405
51 982

85,48
100,75
132,74
65,66

26 299
39 075
39 075
0
0
0
881
12 910

21 440
26 099
25 446
498
0
155
397
4 046

81,52
66,79
65,12
0
0
0
45,06
31,34

0
24 132
18 229
159 498
2 160 385

0
20 138
7 596
130 121
2 146 035

0
83,45
41,67
81,58
99,34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II/2. Forgalomképes ingatlanok
1.
2.
3.
4.

Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek
Épületek
Folyamatban lévő ingatlan beruházás
Egyéb

II/3. Egyéb tárgyi eszközök
1. Gépek, berendezések, felszerelések
2. Járművek
3. Tenyészállatok
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek

III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
I.
Készletek
II. Követelések összesen
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
2. Adósok
Ebből:
- helyi adóhátralék
- lakbér hátralék
- térítési díj hátralékok
- egyéb hátralékok
3. Rövid lejáratú kölcsönök
4. Egyéb követelések

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

02.
03.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

7 602
1 975 857
1 764 600
1 144 497

87,94
101,1
100,37
101,32
98,54
0
121,93
0
96,81
100
0

FORRÁSOK
1

I. Tartós tőke
II. Tőkeváltozások
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
III. Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Ssz.
2

TÁRGY ÉV
(2010.)
4

TÁRGY ÉV
(2011.)
4

VÁLTOZÁS %-a
5

53.
54.
55.
56.

1 910 233
68 579
1 978 812
-126 985

1 910 233
-96 983
1 813 250
25 236

100
-141,42
91,63
-19,87

57.
58.

7 762
-134 747

176 032
-150 796

2267,87
111,91

IV. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

59.

0

0

0

1. Tárgyévi vállalkozási eredmény
2. Előző év(ek) vállalkozási eredményei
TARTALÉKOK ÖSSZESEN

60.
61.

0
0

0
0

0
0

62.

V.

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

63.

-126 985
65 452

25 236
44 504

-19,87
67,99

1.
2.
3.
4.

64.
65.
66.

0
0
65 452

0
0
44 504

0
0
67,99

0
107,9
0

1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsájtásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

VI. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
1.
2.
3.
4.

Rövid lejáratú kölcsönök
Rövid lejáratú hitelek
Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Ebből:
- iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés
- helyi adóból származó túlfizetés
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség
- lakbér túlfizetés
- egyéb

VI. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
FORRÁSOK ÖSSZESEN

67.

0

0

68.

241 465

260 547

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

0
167 705
34 471
39 289
0
1 687
0
0
37 602

0
138 342
91 614
30 591
0
6 306
0
0
24 285

78.
79.
80.

1 641
308 558
2 160 385

2 498
307 549
2 146 035

152,22
99,67
99,34

"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

1.

1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

2.

147 916

246 463

3.

9 079

7 501

4.

23 426

21 766

6.

85 583

128 604

82,49
265,77
77,86
0
373,8
0
0
64,58

7.

29 828

88 592

1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

8.

0

0

- Szellemi termékek
- Ingatlanok
- Gépek, berendezések, felszerelések
- Járművek
"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN

9.

0

0

10.

0

0

12.

0

0

13.

0

0

14.

147 916

246 463

166,62
82,62
92,91
150,27
297,01
0
0
0
0
0
166,62

ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

1.

0

0

0

MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK
ÁLLOMÁNYA

1.

0

0

0

- Szellemi termékek
- Ingatlanok
- Gépek, berendezések, felszerelések
- Járművek

Nõi Kar elõadása a templomban

Feszület a Katolikus templomban

1956-os megemlékezés

Amatõr fogathajtó verseny

Fegyvernek Szelleme Pantheon

Író-olvasó találkozó Hubai Gruber Miklóssal

Az Irodalmi Kör

Színesbe öltözött játszótér a Hársfa úton

Könyvtár

Márciusi ifjak

Mozgalmas idõskor

Virágzó Tisza Napja

Veterán motor kiállítás

Óriásüst a Virágzó Tisza Napján

Ovifoci

Ringató foglalkozás a Könyvtárban

Solymászmise

Mise

Szapáry Népdalkör

Weöres Sándor Gyermekszínjátszó találkozó

Néptánccsoport

Gyógydomb

Tûzönjárás

Sétakocsikázás

