Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
 56/556-010

MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK VÁROS ÖN KORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE
2014. AUGUSZTUS 21-ÉN – CSÜTÖRTÖKÖ N- 15 ÓRA KOR ÜLÉST TART,

Melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Fegyvernek

Város

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

I.

félévi

teljesítésér l
3. Szolnoki Hivatásos T zoltó-parancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi munkájáról
készült beszámoló elfogadásáról
4. A Kisújszállási Önkormányzati T zoltó-parancsnokság támogatásáról
5. Képvisel testület 2014. évi munkatervének módosításáról
6. Helyi Választási Bizottság megválasztásáról
7. Ingatlanon belüli beköt

vezeték kiépítésével kapcsolatos lakossági szerz dés

jóváhagyásáról
8. Ingatlanon belüli beköt vezeték kiépítésével kapcsolatos alvállalkozói szerz dés
jóváhagyásáról

El adó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képvisel testület tagjai
Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
 56/556-010
Buzás Istvánné dr. jegyz
Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, pénzügyi szervez
2. napirendhez:
Valamennyi intézményvezet
3. napirendhez meghívott:
Dékány László t . alezredes, a Szolnoki Hivatásos T zoltó-parancsnokság parancsnoka
7. és 8. napirendekhez:
Nardai Dániel, a Fegyverneki Mez gazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
igazgatója
Fegyvernek, 2014. augusztus 13.

Tatár László
polgármester

F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.
Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztu s 21-ei ü lésére a
két ü lés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A két ü lés közötti események:





I.

Augusztu s 4-én K is Máriát köszönt öttük 90. szü letésnapj a
alkalmáb ól, aki az Angolkert Idősek Ott honának lakója.
Augusztu s 5-én a Belügymini szt ériu m képviselőjével tárgyaltun k
a kóser növények termeszt ésének lehetőségéről.
Augusztu s
12-én
Dr.
Juhász
Enikő
Törökszent mi klósi
Polgármest er Asszonnyal egyeztetést folytattun k az orvosi
ügyelettel kapcsolatban.
Augusztu s 16-án a Sárszögi Horgászegyesü let horgászversen yére
kerü lt sor.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: július hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- önkormányzati segély (5. §)
- önkormányzati segély elut.
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - méltányossági közgyógyellátás megáll.(13. §)
1
- méltányossági közgyógyell.elut.
3
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
B.) Bizottság döntései:
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális
ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 16. § (9) bekezdése
alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:
- térítési díj mérséklése
- térítési díj mérséklése kér.elutasítása
-

II.

Polgármesteri keret felhasználás:
2014. évben felhasználható:
2014. augusztus 15-ig felhaszn.:
Felhasználható:

6.000.000,- Ft
5.563.577,- Ft
436.423,- Ft
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III.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján
megítélt – 200 eFt és az feletti támogatások július hónapban. (SZMSZ 23. §. (4)
bek. 2/b. pont)
 Közművelődési Alap felosztása: nemleges
 Sportegyesület támogatása: 2014. évre tervezett 4.300.000,- Ft
Ebből: 2014. aug. 15-ig felhasználva:
2.500.000,- Ft
Felhasználható:
1.800.000,- Ft
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési
beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon
hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések: nemleges

IV.

Fontosabb jogszabályok : -

Fegyvernek, 2014. augusztus 14.
Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésére a
Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2013. évi és a 2014. I. félévi
tűzvédelmi tevékenységéről
Tisztelt Képviselőtestület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv.
30. § (5) bekezdése feladatot ír elő a tűzoltó-parancsnokságok részére, miszerint „a tűzoltó
parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési
területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról”.
Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka
Dékány László tű. alezredes.
Fentiek szerint javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.
………./2014.(VIII.21.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és a 2014. I. félévi tűzvédelmi
tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdése
szerint a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és a 2014. I. félévi
tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben és 2014. I. félévben végzett munkáját.
Erről értesül:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki
hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Parancsnoka Dékány László tű. alezredes (5001
Szolnok, Pf.: 110)
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2014. augusztus 13.

Tatár László
Polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésére a
Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 17/2014. sz. intézkedésével Fegyvernek
települést a Törökszentmiklósi vonulási területhez sorolta be, így Fegyvernek Város
Önkormányzata fenti rendelkezés alapján a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltóparancsnoksághoz, mint köztestülethez tartozik 2014. január 1-től.
Fegyvernek Város Önkormányzata korábban a Kisújszállási Önkéntes Tűzoltóság tagja volt,
melynek fenntartásához 2011. évben 1.456 mFt, 2012. évben 1.403 mFt és 2013. évben
számla alapján 1.403 mFt-tal járult hozzá. Fenti döntés alapján Fegyvernek már nem tagja a
Kisújszállási Tűzoltó Köztestületnek, azonban az ott közösen elért jelentős vagyonból való
települési részesedése az önkormányzatnak megszűnik a kilépéssel. A vagyon megtartása
érdekében indokolt a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság további
támogatása.
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságra…vonatkozó szabályokról szóló
239/2011.(XI.18.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 32. §-a tartalmazza az
önkormányzati támogatásra vonatkozó szabályokat. E jogszabály nem mondja meg a
támogatás összegét és a köztestület sem kapott felhatalmazást a hozzájárulás mértékének
megállapítására, annak mértékét a feleknek kell meghatározni megállapodással.
2013. évben az önkormányzat 1.403 mFt-tal járult hozzá a Kisújszállási Önkéntes Tűzoltóság
működési költségéhez. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
109/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozatában 2014. január 1-től évi 1 mFt támogatást
nyújt a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére.
Mivel az önkormányzat a 2013. évi összegnél magasabb támogatást nem tud a Tűzoltóságnak
biztosítani, ezért javaslom, hogy a két összeg közötti különbözetet (1.403 mFt – 1 mFt =
403.000 Ft) fogadja el a testület, amelyet támogatásként nyújtanak a Kisújszállási
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére. Ha a testület egyetért a támogatási javaslattal,
egyeztetést folytatunk erről a Tűzoltó-parancsnok Úrral és a Törökszentmiklósi
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksággal kötött támogatási szerződés mintájára elkészítjük a
megállapodást.
A Korm.rendelet 32. § (4) bekezdése szerint az önkormányzati tűzoltóság köteles elszámolni
a fenntartáshoz biztosított hozzájárulás felhasználásról az érintett önkormányzatok felé.
Fentiek alapján javaslom a képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:
……../2014.(VIII.31.) sz.

határozati javaslat:

Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az önkormányzati és létesítményi
tűzoltóságra…vonatkozó szabályokról szóló 239/2011.(XI.18.) Korm.rendelet 32. §
(1) és (2) bekezdése alapján a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
támogatására 2014. január 1-től 403.000,- Ft támogatást biztosít.
2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
megkötésére.
Erről értesül:
1.) Kecze István, a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnöke (5310
Kisújszállás, Nyár út 5.)
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője

Fegyvernek, 2014. augusztus 13.

Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésére a
képviselőtestület 2014. évi munkatervének módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 147/2013.(XI.21.) sz. önkormányzati
határozattal fogadta el a képviselőtestület 2014. évi munkatervét.
A munkaterv szerint a képviselőtestület október 16-án is ülésezik, de ezt az időpontot
javaslom a munkatervből törölni és az erre az ülésre tervezett napirendek tárgyalását a
szeptemberi és novemberi ülésekre áthelyezni.
A módosítást az indokolja, hogy 2014. október 12-ére tűzték ki az önkormányzati
választásokat és azt követően 15 napon belül alakuló ülést kell tartani, melynek időpontját
még nem ismerjük.
Fentiek miatt javaslom a 2014. évi munkaterv módosítását az alábbi határozati javaslat
szerint:
……../2014.(VIII.21.) sz.

határozati javaslat:

A képviselőtestület 2014. évi munkatervének módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 147/2013.(XI.21.) sz. önkormányzati
határozat mellékletét képező munkatervet az alábbiak szerint módosítja:
1.) A munkaterv „SZEPTEMBER 25.”-ei ülésére tervezett napirendek az alábbira
módosulnak:
„1.) 2014. évi költségvetés módosításáról (Áht. 34. § (1) bek.)
2.) Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
(Mötv. 81. § (3) bek. 7.) pont)
3.) 2015. évi tervkoncepció jóváhagyása (Áht. 24. § (1) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester az 1. és 3. napirendeknél
Buzás Istvánné dr. jegyző a 2. napirendnél”
2.) A munkatervben az „OKTÓBER 16.”-ai ülés törlésre kerül.
3.) A munkaterv „NOVEMBER 20.”-ai ülésére tervezett napirendek az alábbira
módosulnak:
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„1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése (Áht. 87. § (1)
bek.)
2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata
3.) A képviselőtestület 2015. évi munkaterve (SZMSZ. 20. § (2) bek.)
Előadó: polgármester”
4.) A munkaterv DECEMBER 11.”-ei ülésére tervezett napirendek az alábbira
módosulnak:
„1.) 2014. évi költségvetés módosítása (Áht. 34. § (1) bek.)
2.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapítása (Szt.
110. §)
3.) 2015. évi éves ellenőrzési terv jóváhagyása (Mötv. 119. (5) bek.)
Előadó: polgármester az 1. és 3. napirendeknél
Buzás Istvánné dr. jegyző az 2. napirendnél”
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2014. augusztus 13.

Tatár László
polgármester

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 21-i ülésére a Helyi
Választási Bizottság megválasztásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati
általános választásokat.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban Ve.) 23. §
értelmében a helyi választási bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a
települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg, az önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásának kitűzését követően legkésőbb a szavazás napja előtti
negyvenkettedik napon. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
Az 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet 3. §-a értelmében a helyi választási bizottság választott
tagjait és szükséges számban a póttagokat 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig kell
megválasztani.
Megbízatásuk a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló
üléséig tart /Ve. 33. § (3)a)/.
A Ve. 23. §-a szerint a helyi választási bizottság legalább három tagból áll. A zavartalan
működés érdekében a három tagon kívül három póttag megválasztása is indokolt.
Megkerestem a korábban jól működő helyi választási bizottság tagjait, hogy vállalják-e
továbbra is a megbízatást. Ennek során Dr. Tatár Gábor, Kovács Sándor és Tukarcs László
nem tudja vállalni, Bognár Zsolt, Oláh Katalin és Szegi Katalin továbbra is vállalja feladatot.
Új tagként Makk Tímea Fegyvernek, Liszt F. út 13. sz., póttagként Nagy Erzsébet
Fegyvernek, Bacsó B. út 1/C. és Gyetvai Csilla Piroska Fegyvernek, Fő út 46. sz. alatti
lakosokat javaslom megválasztani.
A megválasztott választási bizottság a polgármester előtt esküt tesz, amely után alakuló ülést
kell tartani, ahol maguk közül elnököt és elnökhelyettest választanak.
Az előterjesztésben szereplő személyek megfelelnek a helyi választási bizottságnak választott
tagjaira, póttagjaira vonatkozó törvényes feltételeknek: a településen lakcímmel rendelkeznek,
szerepelnek a központi névjegyzékben, valamint velük szemben összeférhetetlenségi ok
nyilatkozatuk alapján nem áll fenn.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ve. 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a
választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható
be, valamint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással
dönt a Képviselőtestület.
Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselőtestület a helyi választási bizottság tagjait és
póttagjait az alábbi határozattal válassza meg:
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…../2014.(VIII.21.) sz.

önkormányzati határozat:

A Helyi Választási Bizottság megválasztásáról:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján megválasztja a Helyi Választási Bizottság
tagjait és a póttagokat.
A Helyi Választási Bizottság címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
A megválasztott választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő
általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.
Helyi Választási Bizottság:
Makk Tímea
Bognár Zsolt
Oláh Katalin
Szegi Katalin
Nagy Erzsébet
Gyetvai Csilla Piroska
Erről értesül: 1./
2./
3./
4./
5./

tag
tag
tag
póttag
póttag
póttag

Bizottság tagjai/póttagjai
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Helyi Választási Iroda
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2014. augusztus 14.
/:Buzás Istvánné dr.:/
jegyző, HVI vezető

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 171.
Előterjesztés

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésére az
ingatlanon belüli bekötővezeték kiépítésével kapcsolatos lakossági szerződés jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzata a szennyvízberuházás kivitelezésével összhangban részt
kíván venni - alvállalkozók bevonásával - a lakossági ingatlanon belüli bekötővezeték kiépítésében.
Figyelembe véve a munkadíj költségeket és az anyagköltségeket a vállalási díj 3.800,- Ft/m +
ÁFA.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek:
........../2014.(VIII.21.) sz.

határozati javaslat:

Ingatlanon belüli bekötővezeték kiépítésével kapcsolatos lakossági szerződés jóváhagyásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ingatlanon belüli szennyvízcsatorna bekötések díját 3.800,- Ft/m + ÁFA összegben határozza meg.
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Fegyverneki
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatóját, hogy a kivitelezési szerződéseket az ingatlantulajdonosokkal megkösse.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai
5. Nardai Dániel, mb. intézményvezető

Fegyvernek, 2014. augusztus 18.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésére az
ingatlanon belüli bekötővezeték kiépítésével kapcsolatos alvállalkozói szerződés
jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzata a szennyvízberuházás kivitelezésével összhangban részt
kíván venni - alvállalkozók bevonásával - a lakossági ingatlanon belüli bekötővezeték
kiépítésében.
A kivitelezésben alvállalkozóként 2 helyi vállalkozó kíván bekapcsolódni, a versenytárgyalás
eredményeképpen a kialkudott díj 2.700,- Ft/m + ÁFA, mely a 2 m2–nél nem nagyobb
burkolatbontással és helyreállítással járó kivitelezési munkák költségdíja.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslatot az alábbi szerint elfogadni szíveskedjenek:
............./2014.(VIII.21.) sz.

határozati javaslat:

Ingatlanon belüli bekötővezeték kiépítésével kapcsolatos alvállalkozói szerződés
jóváhagyásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ingatlanon belüli
szennyvízcsatorna bekötések alvállalkozói munkadíját 2.700,- Ft/m + ÁFA összegben
határozza meg, mely a 2 m2–nél nem nagyobb burkolatbontással és helyreállítással
járó kivitelezési munkák egységnyi költségdíja.
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert az
alvállalkozói szerződések megkötésével az alábbi vállalkozókkal:
1. Life – Volume Kft.
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A.
2. Melgar Tch Kft.
5231 Fegyvernek, Ady E. út 37.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai
5. Nardai Dániel, mb. intézményvezető
Fegyvernek, 2014. augusztus 18.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselőtestület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdés az alábbiakat írja elő:
(1) A Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV.
Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az
ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március
31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv)
kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Fentiek alapján kérem a 2014. évi közbeszerzési terv vizsgálatát és az alábbi határozati
javaslat elfogadását:
............./2014.(VIII.21.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. tv. 33. §. (1) bekezdése alapján a Fegyvernek Város Önkormányzata 2014.
évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2014. augusztus 18.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-i ülésére
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010 Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem elnevezésű
projekt megvalósítására irányuló eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
megindításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010 Fegyvernek Orvosi Rendelő
fejlesztése II elnevezésű projekt megvalósítására a közpénzek ésszerű és jogszerű
felhasználása okán közbeszerzési eljárás során dönthet a kivitelező kiválasztásáról, az eljárás
körülményeiről, szereplőiről.
Jelen előterjesztésemben kérem szakmai állásfoglalásukat a tervezett eljárás négy szakmai
kérdésében, melyek az alábbiak:
1. Döntenünk szükséges az eljárás megindításáról, annak típusáról
2. Döntenünk szükséges az eljárásban részt vevő Bírálóbizottság tagjairól
3. Meg kell határoznunk az eljárásba bevonni kívánt szervezeteket, mint Ajánlattevőket
Előterjesztésem ezen négy döntési körülmény alapján készítettem:
1.

Előterjesztés az eljárási körülményekről

Az előzőekben ismertetett Közbeszerzési Szabályzat és Közbeszerzési Terv vonatkozásában
látható volt, hogy a beszerzés becsült értékét tekintve: Építés nettó 44.278.377.- Ft, kiviteli
terv készítés (nem része a projektnek): nettó: 1.475.000 FT, összesen: 45.753.377 Ft. – az
alábbi vonatkozó jogszabály az irányadó:
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 122. § (7) bekezdése:
(7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is
indíthat:
a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy
az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot;
Esetünkben a fenti kitétel fennáll, illetve a legkedvezőbb (legalacsonyabb ellenszolgáltatású)
ajánlat kiválasztása tekintetében tárgyalás lefolytatása lehet indokolt, mellyel szintén
elősegítjük a kapott támogatás szabályszerű és hatékony felhasználását.
2.

Előterjesztés az eljárásba bevont Bírálóbizottság tagjairól:

A tervezett közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő szervezet szakmai munkájának és
feladatainak ellátására a Kbt. az alábbiak szerint rendelkezik:
Kbt. 22. §
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(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve
az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya
szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.
(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel rendelkező, legalább
háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak a - szükség esetén a
hiánypótlást, felvilágosítás vagy indokolás [67-70. §] megadását követő - 63. § (3)-(4)
bekezdése szerinti elbírálására. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot
készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy
testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét
képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.
(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a
bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási
joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal
esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.
Fentiek alapján kérem meghatározni a Bírálóbizottság tagjait.
3.

Előterjesztés az eljárásba bevont szervezetekről

A tervezett eljárás egy az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított eljárás
melyben Ajánlatkérő számára a vonatkozó szabályozás az alábbiakat rögzíti:
Kbt.122. §
(8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az
ajánlatkérő a (7) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben is köteles biztosítani a versenyt és
legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő
megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőt ajánlattételre felhívni. Az
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét
biztosítva kell eljárni. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor
nem alkalmazandó.
A környező települések és közvetlen környezetünk tapasztalatait és gyakorlatát hívva
segítségül próbáljuk meg közösen meghatározni olyan gazdasági szereplő körét, akikkel a
tervezett munkálatokat el tudjuk képzelni, akik mind szakmailag, mind pedig a településünk
fejlődését szem előtt tartva erkölcsileg is képes az elvárható legjobb munkálatok
megvalósítására.
Fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását
követően a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:
......./2014.(VIII.28.) sz.

határozati javaslat:

Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem elnevezésű projekt megvalósítására
irányuló eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1./

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város
Önkormányzat Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
fejlesztése, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010 „Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése
II” elnevezésű projekt megvalósítására a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII.
törvény 122.. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás lefolytatásáról határoz, annak megindítását Ajánlattételi
Felhívás közvetlen megküldését kezdeményezi.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014 évi költségvetés terhére
biztosítja a kiviteli tervkészítéssel járó költségeket, maximum nettó: 1.475.000 Ft
összegben.

2./ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város
Önkormányzat Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
fejlesztése, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010 „Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése
II” elnevezésű projekt megvalósítására egyszeri Bírálóbizottságot hoz létre az
alábbi tagokat bevonva:
Hivatalos közbeszerzési szakértő: Bakos László - – hivatalos közbeszerzési
tanácsadó, mérnök
Bírálóbizottság elnöke:
Bírálóbizottság tagja:
Bírálóbizottság tagja:

Nardai Dániel
Angyal Csaba
Temesváriné Bozsó Ágnes

3./ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város
Önkormányzat Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
fejlesztése, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010 „Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése
II” elnevezésű projekt megvalósítására az eljárásba az alábbi Ajánlattevő
szervezetek bevonását kezdeményezi:
1. Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A.
2. Ladányi és Tsa Bt., 5231 Fegyvernek, Martinovics Ignác út 25/A.
3. Czifra 2006 Kft., 5231 Fegyvernek, Gyóni Géza út 28/A.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2014. augusztus 18.
Tatár László
polgármester
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FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
5231 Fegyvernek, Szent erzsébet u. 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésére
Fegyvernek Város „Local Agenda 21” Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának
elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzata az általa benyújtott (Települési szennyvíztisztító telep
bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052
azonosítószámú pályázatban a horizontális szempontokban foglaltak szerint vállalta, hogy
fenntarthatósági tervet, programot (Local Agenda 21) készít.
Fentieknek megfelelően készült el az önkormányzat Fenntartható Fejlődés Helyi Programja,
melyet a törvényi kötelezettségnek eleget téve terjesztek a tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és
az Önkormányzat Fenntartható Fejlődés Helyi Programjáról szóló határozati javaslatot az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
…./2014.(VIII.21.) sz.

határozati javaslata:

Fegyvernek Város „Local Agenda 21” Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának

elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Város „Local
Agenda 21” Fenntartható Fejlődés Helyi Programját a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2014. augusztus 21.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 171.
Tel/fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-i ülésére a
Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.
Tisztelt Képviselőtestület!
Hadadi Szilvia, 5231 Fegyvernek, Előre út 14. sz. – önkormányzati ingatlan - alatti lakos
vételi szándékot jelentettek be az Önkormányzat tulajdonát képező Fegyvernek, Előre út 14.
sz. (1520 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1088 m2, melyből a lakás
alapterülete 70 m2 nagyságú, melléképület nincs.
A lakás elhanyagolt, komfort nélküli, vezetékes ivóvíz az udvarban.
Telkes Istvánné igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő a lakóépület állapotának felmérését
elvégezte.
A felmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapítható, hogy felújítása nem
gazdaságos, forgalmi értéket 900.000,- Ft –ban állapította meg.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi
alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek.
„A” alternatíva:
……../2014.(VIII.21.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.)
önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés alapján egyvernek, Előre út 14. sz.
alatti ingatlant értékesíti Hadadi Szilvia, Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti lakos
részére 900.000.-Ft értékben, mely nem tartalmazza az értékbecslés és ügyvédi
adás-vétellel járó díjakat.
2. Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2014. augusztus 21.

/:Tatár László:/
Polgármester

„B” alternatíva:
……../2014.(VIII.21.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti a Fegyvernek, Előre út
14. szám alatti ingatlant Hadadi Szilvia Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti lakosok
részére
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2014. augusztus 21.

/:Tatár László:/
Polgármester
Készítette: Nardai D.

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
147/2013.(XI.21.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi munkatervének
elfogadásáról.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2014. évi munkatervét e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatala csoportvezetői
5.) Intézmények vezetői

Kmft.
Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző
Dr. Kiss Györgyné sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2013. november 22.
Schultz Ferencné
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FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2014. évi MUNKATERVE

I.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS (Ötv. 13. §.)




Március 6. Szapárfalu Klubkönyvtár
Március 13. Móra Ferenc Általános Iskola
Március 20. Művelődési Ház

Kezdési időpont: 17 óra
Téma:
Tájékoztató:
- az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról
- az önkormányzat programjának teljesítéséről
- a szennyvízhálózat építéséről
II. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE

15 órai kezdettel a hónap utolsó csütörtöki napján
JANUÁR 30.
1.) 2014. évi költségvetés előzetes tárgyalása (SZMSZ 30. §.)
2.) A tervkoncepció módosítása. (SZMSZ 30. §.)
3.) Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervének jóváhagyása. (1997.évi CXL.
78. §. (5) b.) pont)
Előadó: Tatár László polgármester
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

FEBRUÁR 27.
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének jóváhagyása. Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 24. §. (2) bek.
2.) A 2013. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (5) bek.)
3.) Határozat az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről (Áht. 29.
§ (3) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

MÁRCIUS 27.
1.) Beszámoló a város közrendjének-közbiztonságának
XXXIV.tv. 8. §. (4) bek.) (közmeghallgatás keretében)
Előadó: rendőrkapitányság vezetője

helyzetéről.

(1994.évi
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ÁPRILIS 24.
1.)
2.)
3.)
4.)

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának jóváhagyása (Áht. 88. § (1) bek.)
Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának jóváhagyása. (Áht. 86. § (5) bek.)
A 2014. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.)
Jelentés az önkormányzat és intézményeinél végzett 2013. évi ellenőrzésekről. (Mötv.
119. § (5) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

MÁJUS 29.
1.) A 2014. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.)
2.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
tevékenységéről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai
munkájáról. (a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés d.)
pontja, Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodás 12/a., b. pontja)
3.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról (gyermekvédelemről
szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés)
4.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
tevékenységéről
Előadó: Tatár László polgármester az 1. napirendnél
Barta Józsefné igazgató a 2. napirendnél
Buzás Istvánné dr. jegyző és Barta Józsefné igazgató a 3. napirendnél
Tatár László polgármester a 4. napirendnél

JÚNIUS 19.
1.) Tájékoztató az Orvosi Rendelő 2011-2013. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről
2.) Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2009-2013. évi tevékenységéről
Előadó: Gál Istvánné megbízott intézményvezető és Dr. Tóth Sarolta felkért előadó az
1. napirendnél
Molnár Barna a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója a 2. napirendnél

AUGUSZTUS 21.
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
(Áht. 87. § (1) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester
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SZEPTEMBER 25.
1.) 2014. évi költségvetés módosításáról (Áht. 34. § (1) bek.)
2.) Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről (Mötv. 81.
§ (3) bek. 7.) pont)
3.) 2015. évi tervkoncepció jóváhagyása (Áht. 24. § (1) bek.)”
Előadó: Tatár László polgármester az 1. és 3. napirendnél
Buzás Istvánné dr. jegyző a 2. napirendnél

NOVEMBER 20.
1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése (Áht. 87. § (1) bek.)
2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata
3.) A képviselőtestület 2015. évi munkaterve (SZMSZ. 20. § (2) bek.)”
Előadó: Tatár László polgármester

DECEMBER 11.
1.) 2014. évi költségvetés módosítása (Áht. 34. § (1) bek.)
2.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapítása (Szt. 110. §)
3.) 2015. évi éves ellenőrzési terv jóváhagyása (Mötv. 119. (5) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester az 1. és 3. napirendnél
Barta Józsefné igazgató a 2. napirendnél

Fegyvernek Város Polgármestere
 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
T Á J É K O Z T A T Ó
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület 2014. augusztus 21-i ülésére az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése értelmében a
a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom:
( A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok
és a költségvetési egyenleg alakulását. )
A költségvetés eredeti főösszege 1.822.903 eFt. Ez idáig a 2014. évi költségvetés egy alkalommal
került módosításra, mely során a főösszeg 2.102.027 eFt-tal nőtt , így a módosított költségvetés
főösszege 3.924.930 eFt.
A polgármesteri hatáskörben végrehajtott feladatok az engedélyezett 3.000 eFt-os keret terhére a
következők voltak:
Feladat megnevezése
Összeg
(e Ft)
POLGÁRMESTERI KERET

+6.000

1.) Kölcsön nyújtása

5.171

2.) Segély nyújtása

576

3.) Civil szervezetek működési támogatása

3.238

Összes felhasználás 2014.06.30.

9.030
visszatérülés

Maradvány:

5.171
3.859

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1.
számú melléklet tartalmazza.
Összegzés
Az Önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítése
Bevételek: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése 24,49 %-os.
A működési bevételek teljesítése összességében 41,25 %-os. Az időarányostól való eltérés oka, hogy
az intézményi bevételek alakulása az előző évekhez hasonlóan befolyásolják részben az étkezési
térítési díjak bevételeinek csökkenése, részben a fizetési morál romlása miatt ( kintlévőségek
állományának növekedése, a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések elmaradása a beruházás
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üteme miatt). Befolyásoló tényező, hogy egyes bevételek ( értékesítés bevételei , bérleti díjakból
származó bevételek, működési költség hozzájárulások, ) nem folyamatosak.
Az önkormányzat közhatalmi bevételei (helyi adók, gépjárműadó )53,75%-os teljesítést mutat Az
állami támogatások teljesítése 55,48%-os, ezen belül az igényelt támogatások alakulása a
finanszírozási rendnek megfelelő.
A felhalmozási
realizálódtak.

bevételeknél a teljesítés 3,57 %, az

I. félévben az ingatlanértékesítések nem

A támogatás értékű bevételek teljesítése összességében 12,40%-os. Ezen belül a működési célú
támogatásértékű bevételek teljesítése 52,25 %-os időarányos, míg a felhalmozási célú támogatásértékű
bevételek az első félévben nem realizálódtak. (szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó KEOP támogatás)
A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 46,30 %-os.
(mezőőri járulék bevételből szeptemberben várhatóak a II. féléves befizetések)
támogatási kölcsönökből származó bevételek 31,8 %-os teljesítést mutatnak, ami alatta marad az
időarányos szintnek, de év végére rendeződni fog.
Az előző évi pénzmaradvány 1,49%-ban került felhasználásra a tájékoztató időpontjáig.
2014. június 30-ig folyószámlahitelt nem vett igénybe az önkormányzat.
Kiadások:
Az önkormányzat kiadásait összességében 23,43 %-ra teljesítette, időarányos szint alatt , a
bevételekkel arányosan. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 47,56 %-os, arányosan
a létszám teljesítésével. A járulékok kiadásai is ennek megfelelően alakultak az I. félévben az
előirányzathoz viszonyított teljesítés 45,91 %. A dologi kiadások összességében időarányos szint
alatt 44,68 %-ra teljesültek a félév végéig. A pénzeszköz átadások teljesítése összességében 95,85
%-os, amit a működési célú pénzeszközátadások tesznek ki.
Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 34,27%-os A felhalmozási kiadások alakulását a
pályázatok megvalósulásának ütemezése befolyásolja ami június 30-án 3,16%-os teljesítést mutat.
A hitel visszafizetés a tervnek megfelelően alakult, 100%-os teljesítést mutat. Az
adósságkonszolidáció keretében a hosszú lejáratú hitelünk betörlesztésre került, a támogatás
megelőlegező hitelt a támogatás megérkezésekor törlesztettük.
Az adott kölcsönök előirányzatának 68,14%-a felhasználásra került.
A támogatás értékű kiadások teljesítése a beszámolási időszakra 18,75 %-os.
Létszám: (közcélú foglalkoztatottakkal együtt)
107,67 %.

Az önkormányzati szintű teljesítés 489,44 fő,

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

-nincs eltérés

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

-nincs eltérés

Fegyvernek Város Önkormányzata

+46.16 fő (közfoglalkoztatottak)

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

-3,75 fő (betöltetlen álláshely)

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

-1.05 fő eltérés (az intézményvezetői feladatot
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megbízási jogviszonyban látják el
Fegyverneki Orvosi Rendelő

-5 fő eltérés (betöltetlen álláshelyek)

Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

-1,5 fő eltérés

ÖSSZESEN:

+34,86 fő

A II. félévben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a
költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg.
A beszámoló készítés időpontjában lejárt határidejű tartozása nincs az Önkormányzatnak.
Remélhetőleg a költségvetésben tervezett előirányzatokat tartani tudjuk.
A szükséges módosító javaslatokat a szeptemberi ülésre fogjuk előterjeszteni.
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
1.) Az első féléves gazdálkodás alakulása.
Az intézmény működése zavartalan volt minden telephelyen az I. fél évben.
A feladatokat igyekeztünk rangsorolni, a költségvetési rendeletben foglaltakat betartani.
Az intézménynek kintlévősége 2014. június 30-án 16862 Ft volt (alkalmazotti térítési díj).
2.) A módosított tervtől való eltérés okai.
Óvodák: 2014. I. félévi teljesítése bevételi: 49,48 %, Kiadási: 49,24 %
Bölcsőde: 2014. I. félévi teljesítése bevételi: 43,44 %, Kiadási:43,44 %.
A bevételek teljesítése időarányos.


A saját bevételek esetében az étkezési térítési díj előirányzata – jogszabály módosulás miatt –
nullára csökkent. Az alkalmazotti étkezés igénye következtében térítési díj bevétel keletkezett,
az ehhez kapcsolódó előirányzat módosítására javaslatot fogunk tenni.. Egyéb bevételek
között szerepel a hulladékból származó bevétel, dolgozói költségtérítés és a 2013-ban
kiszámlázott szolgáltatás (Kuncsorbának telefondíj) megtérülése.
 Véglegesen átvett pénzeszközök az alapítványoktól kapott támogatásokat tartalmazzák,
úszásoktatáshoz (50 e Ft) és nyári napközis táborra (50 e Ft).
 Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva,
figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
 Az előző évi, önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele 92,9%-ban
megtörtént, a fennmaradó rész felhasználására júliusban került sor.
A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.
A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – óvodák: 48,9 %, bölcsőde: 46,2.%. A
bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Az év első
felében 3fő óvónő és 1fő óvodatitkár töltötte, ill. kezdte tölteni munkavégzés alóli felmentési
idejét nyugdíjazás miatt. A zökkenő mentes munkavégzést részben álláshelyre felvett
dolgozóval, részben belső átcsoportosítással sikerült elérni. Huzamosabb ideig egy fő
bölcsődei kisegítő volt táppénzen, feladatát belső helyettesítéssel oldottuk meg. Tárgyév
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folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 287 eFt volt. 2011. május 9-től 2 fő csökkent
munkaképességű dolgozót alkalmazunk a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása érdekében. A
jogszabály által előírt bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék kifizetésre került.
Előirányzatuk módosítására a második félévben nyújtunk be javaslatot.
Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése 66,26% a jogcím időpontjához kötődik. A
felmentett dolgozók jogszabálynak megfelelő szabadságmegváltásban és jubileumi jutalomban
részesültek, további jubileumi jutalom kifizetése a II. félévben lesz esedékes.




A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye, azzal arányos.
Dologi kiadásokon belül a céljelleggel biztosított összeg (úszásoktatás) felhasználása a II.
félévben esedékes.
Az egyéb dologi kiadások teljesítése kevesebb az időarányosnál, ennek oka egyrészt az
energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása, másrészt az óvodaegységeknél a karbantartás
tanév végét követően kezdődött, melynek pénzügyi teljesítése a II.félévben realizálódik. Az
óvodaegységeknél a nagytakarítás nyitva tartástól függően megtörtént, illetve folyamatban
van.
A bölcsőde folyamatos üzemeltetéséhez biztosítottuk a feltételeket. A nyár folyamán a
tisztasági meszelés és a nagytakarítás megtörtént.
Szakmai anyag és eszköz beszerzésre a második félévben kerül sor.



Támogatásértékű kiadás teljesítése 100%. A 2013. évi túlfinanszírozás és elvont
pénzmaradvány visszautalása megtörtént.
3.) A II. félévben várható bevételek és kiadások.
A II. félévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek. Várható kiadások: az
intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, melynek módosítását
többek között a személyi változások teszik szükségessé.
4.) Felhalmozási kiadások
2014. I. félév folyamán beruházás keretében kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor:
a bölcsődébe új szőnyeget, aprítót, ételmintás üveget vettünk, az óvodába: szekrényt, fogast,
porszívót, létrát, redőnyt, pendrivet, udvari játékokat.
5.) Kiemelten: a létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások I. félévi, illetve II. félévi
várható alakulása.
2014.I. félévi kiadások teljesítése a 2. pontban leírtak szerint. A II. félévi várható alakulás 3.
pontban foglaltak alapján.
6.) Testületi döntésből adódóan a kiemelt előirányzatok
Kiemelt előirányzat az I. félév folyamán 100 e Ft úszásoktatáshoz , felhasználására a II.
félévben kerül sor.
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
BEVÉTELEK
A működési bevételek magasabb százalékú teljesítése az előző évek tapasztalatai szerint
időarányosnak mondható. Ez alól kivétel a bérleti díj bevétel, melynek oka, hogy több alakalommal
igényelték a termeket és szabad eszközeinket is. Ez várhatóan a második félévben is így alakul, mivel
intézményünk többféle képzésnek is helyet ad, ami bérleti díj bevételt eredményez. A könyvtári
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bevételek elmaradnak az időarányostól, kisebb az érdeklődés a szolgáltatások iránt, mert egyre több
háztartásban van internet hozzáférés, nyomtató. A kávéházi bevétel meghaladja az időarányos részt. A
második félévben várható rendezvények miatt az éves teljesítés magasabb lesz a tervezettől.
Az étkezés a dolgozók nem igényelték, így díj befizetés sem volt.
Az intézményfinanszírozást az intézmény a 1/2014. (II. 03.) sz. önkormányzati rendelet alapján
igény szerint kérte.
A támogatásértékű bevételek pályázaton nyert támogatást tartalmaz.
A véglegesen átvett pénzeszköz a lakosság és vállalkozások támogatása.
A pénzmaradványt az intézmény a 12/2014. (IV.29.) sz. határozat szerint részben az alábbiak szerint
használta fel.
bér és járulékra

85 e Ft

dologi kiadásra

206 e Ft

visszafizetés

822 e Ft

KIADÁSOK
A kiadások teljesítése összességében időarányosnak mondható.
A személyi juttatások felhasználása megtakarítást mutat.
A bér felhasználás kisebb megtakarításának oka, a vezető könyvtáros hosszabb ideje tartó betegsége.
Évközben a bér kompenzációval növekedett az előirányzat, valamint a 2013. december kifizetett
bérrel, melynek fedezete a pénzmaradvány volt.
Az egyéb személyi juttatások megtakarítása a még ki nem fizetett honoráriumot és versenydíjat
mutatja.
A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak.
A dologi kiadások teljesítése időarányosnak mondható.
Az energiára tervezett előirányzat várhatóan - mint azt a teljesítési adat mutatja -, az éves szükségleltet
fedezni fogja. A gáz felhasználás időarányos, de a villamos energia felhasználásnál jelentős a
megtakarítás. Ez az előző évi elszámolással van kapcsolatban, mivel a telephelyeken jelentkező
túlfizetéseket levonták az aktuális számlákból.
Az egyéb célra kapott dologi kiadások az önkormányzat által vállalt többletfeladatok, amik a
csoportok útiköltsége, a január 22. „Magyar Kultúra Napja”, a március 15.-i ünnepség, április 12.
„Fegyverneki Népzenei és Népdaltalálkozó”, a május 24. gyereknap rendezvény, a június 4.-i Trianoni
megemlékezés, a „Virágzó Tisza Napja” rendezvény.
Az egyéb működési dologi kiadások felhasználása nem haladja meg az időarányos előirányzatot.
A kávéházi árukészlet beszerzését az értékesítés befolyásolja. Az árubeszerzésre fordított összeg
szintén időarányos, fedezete a bevétel volt.
A támogatásértékű kiadások a 2013. évi 12/2014. (IV.29) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott
pénzmaradványt mutatja, melynek visszafizetése még nem történt meg.
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A II. félévben a kiadások és bevételek várhatóan a tervezett szinten alakulnak.
A létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások az I. félévben a fent leírtak szerint teljesültek. A II.
félévben várhatóan a módosítási javaslatunknak megfelelő előirányzatnak alakulnak.
A testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása:
Kötött felhasználású kiadások:
- Energia ( villany, gáz )

1.714 e Ft

Önkormányzat által vállalt többletfeladatra:
- Virágzó Tisza Napja
- Útiköltség
Az intézménynek 2014. 06. 30-án kintlévősége nincs.

2.000 e Ft
80 e Ft

Intézményfinanszírozást érintő módosítási javaslat

-

az állami finanszírozásból kapott közművelődési érd. növelő támogatás
156 e Ft
saját erő a közművelődési érd. növelő támogatáshoz a költs. rend. szerint
500 e Ft
az állami finanszírozásból kapott könyvtári érd. növelő támogatás
260 e Ft
bérkompenzáció és járulékai
116 e Ft
Összesen:
1.032 e Ft

III. Fegyvernek Város Önkormányzata
Bevételeit összességében 19,86 % ra, kiadásait 18,36 %-ra teljesítette az intézmény.
A működési bevételek 29,05 %-ra teljesült. Az állami támogatások teljesítése 55,48%-os, ezen
belül az igényelt támogatások alakulása a finanszírozási rendnek megfelelő.
A közhatalmi bevételek időarányosan teljesültek, 53,75%-ra.
A felhalmozási bevételeknél a teljesítés 3,57%, az I. félévben nem realizálódtak a tervezett ingatlan
értékesítések.
A támogatási kölcsönökből 30,84% folyt be az első félévben.
Az előző évi pénzmaradvány a beszámoló időpontjáig nem került felhasználásra.
A támogatás értékű bevételeknél 11,42 összeségében a felhasználás
KIADÁSOK
A személyi juttatások teljesítése 48,31 %-os. A járulékok kiadásainak teljesítése is ezzel arányos
47,62%.
A dologi kiadások összességében 37,65 %-os teljesítést mutatnak. A tervezett előirányzatok
felhasználása nem időarányos.
A véglegesen átadott pénzeszközöknél a tervezett előirányzat 96,03%-a került felhasználásra a
tájékoztató időpontjáig. Az önkormányzatnál maradó ellátottak pénzbeni juttatásai
(szociális
ellátások, segélyek ) előirányzataiból féléves szinten 25,39% került felhasználásra.
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Az önkormányzatnál 140.834 eFt felhalmozási kiadás valósult meg 2013. június 30-ig a 2-3.
mellékletben részletezettek szerint. A hitelek törlesztése a terv szerint alakult. A fejlesztési hiteleket
a szerződésekben foglalt ütem szerint törlesztettük az adósságkonszolidáció keretében.
Létszám tekintetében féléves szinten a teljesítés 363 fő, a közfoglalkoztatás többletet mutat a
teljesítés mely a bővülő közcélú foglalkoztatásból adódik, a szükséges módosításokat elvégezzük a
szeptemberi soros módosításkor.
IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit 40,15%-ra, kiadásait 40%-ra teljesítette a beszámolási
időszakban. Mind a bevételek, mind a kiadások az időarányos teljesítés szintje alatt maradtak.
A kiadásoknál a személyi juttatások valamint a járulék előirányzatok felhasználása időarányos szint
alatti 45,71 és 45,04 %-os A dologi kiadások összességében 44,6%-ra teljesültek.
A szociális jellegű juttatások összességében 34,63%-os felhasználást mutatnak. .
A létszám előirányzat 3,75 fő eltérést mutat, betöltetlen álláshely miatt.
V. Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha az első félévben naponta átlagosan 10 fő bölcsődés
részére biztosított reggelit, ebédet és uzsonnát. 219 fő óvodás étkező részére biztosított tízórait, ebédet
és uzsonnát. 476 fő iskolás részére biztosított ebédet és uzsonnát. 235 fő felnőtt étkezőt látott el
ebéddel. A teljesített létszám a tervezettel azonos szinten alakult. A Konyha kihasználtsága az első
félévben 940 fő napi ebéd előállítása mellett 72,38 %-os volt. Szombati napokon 64 főt láttunk el
ebéddel.
Az intézmény által foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 20 fő. Az intézményvezető
munkakörét 2012. szeptemberétől megbízási szerződés alapján az Önkormányzat pénzügyi szervezője
tölti be.
Az időszak alatt 1 fő szakács munkaviszonya megszűnt március hónapban, ezért az egy fő konyhai
kisegítő beiskolázása megtörtént szakács tanfolyamra. A szakács szakmát július hónapban elvégezte.
Az időszak alatt egy fő konyhai kisegítőt vettünk fel. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek
kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az öt fő konyhai kisegítő létszámból 4 fő az
általános iskolákban tálaló konyhai dolgozó. Az ételek előállítását naponta 10 fő fizikai dolgozó látta
el. Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozóra 94 fő ellátása jutott. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács
képzettségű. A Konyha és az étterem tisztaságáért 1 fő takarítónő felel. A fizikai dolgozók munkáját 3
fő start munkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozó segítette az időszak alatt.
Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére az igényelt létszámnak megfelelően teljesítettük az
ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül egyéb rendezvények részére ételek készítését
vállaltuk.
Az intézmény összes bevétele az első félévben 71 658 e Ft lett, teljesítése 50,61 %-os. Ebből az
étkezési térítési díj bevétele 32 582 e Ft, ami 56,51 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg nem
tartalmazza a június havi étkeztetés bevételét, mivel a június havi ebédtérítési számlák július hónapban
kerülnek rendezésre, de ezt a félévet terhelik. 2014. június 30-án a vevőkkel szembeni követelésünk
összege: 3 434 e Ft. Az étkezési térítési díjak előirányzatát évközben módosítottuk, 49 966 e Ft-ot
átcsoportosítottunk a normatív támogatásokhoz az étkeztetés normatív elszámolásának megváltozása
miatt. Az egyéb intézményi működési bevételek előirányzatát megemeltük az előző évi vevő
kintlévőség összegével, 1 049 e Ft-tal. A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata növekedett az
előző évi pénzmaradvány összegével 6 013 e Ft-tal.
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Az intézmény összes kiadása 75 346 e Ft lett, teljesítése 53,21 %-os. A személyi juttatások összege 15
723 e Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 14 983 e Ft, 53,19 %-nak felel meg. A személyi juttatások
előirányzata évközben módosult, növekedett 636 e Ft-tal. Ezen belül a bérkiadások előirányzata
növekedett a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció első négy havi összegével.
Az egyéb személyi juttatások összege az időszak alatt nem változott. A munkaadókat terhelő járulékok
összege 3 888 e Ft, 50,74 % lett, teljesítése a bérfelhasználással arányos. Előirányzata módosult,
emelkedett 172 e Ft-tal a bérkompenzáció járulékának összegével.
A dologi kiadások fedezetére 55 581 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 59,95 %-os. Az élelmiszer
beszerzés összege 40 217 e Ft, ami 60,54 %-os teljesítésnek felel meg. Az egyéb dologi kiadásokra 9
551 e Ft-ot fordítottunk. A nagykonyhai berendezések (főzőüstök, gázzsámolyok, hűtőgépek)
javítására 853 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 85,3 %-os. Az energia kiadások teljesítése 5 813 e Ft,
59,42 %-os. Az időszak alatt egy darab nagykonyhai botmixert vásároltunk, így a beruházások
előirányzata 154 e Ft-tal teljesült.
VI. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
A 2014.évi költségvetésben foglaltak szerint intézményi szinten 71.383 eFt működési és 9.334 eFt
támogatás értékű bevétellel, illetve 19.636 eFt intézményfinanszírozással szemben 66.284 eFt dologi
és 3.327 eFt beruházási kiadás és 27.266 eFt munkabér és 7.017 eFt járulék kiadás keletkezett.
Összeségében a 36,91 %-os bevétellel szemben 38,21 %-os kiadás elszámolása történt meg az
Intézménynél az első félévben.
A beszámolóban szereplő adatok az Államkincstárhoz eljutatott 2014.évi II. negyedéves pénzügyi
információ adatai alapján készültek
VII. Fegyverneki Orvosi Rendelő
A bevételek teljesülése intézményi szinten összességében 1,75 %-os (1.133 eFt) bevétel
csökkenést mutatnak az időarányos teljesítéshez képest. Jelenleg a működési bevételek (vállalkozó
orvosok működési kölstség hozzájárulása) és az önkormányzatok hozzájárulása az ügyelti szolgáalthoz
alacsonyabbak az időarányostól.
A kiadások teljesülése intézményi szinten 1,05 %-kal (680 eFt) alacsobbak az időarányostól. A
személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 36,64 %. A 13,33 %-os (4.204 eFt) csökkenést a házi
gyermekorvosi és a háziorvosi szakfeladaton a bérként megtervezett és a dologi kiadásoknál a vásárolt
szolgáltatásoknál
könyvelt
helyettesítési
díj
okozza.
A tervezett létszámtól való eltérés oka: tervezésre került 1 fő házi gyermekorvos és 1 fő háziorvos,
amely státusz nem került betöltésre. A négy területi védőnői álláshelyből 1 fő közalkalmazotti
jogviszony keretein belül látja el a szolgálatot, a másik három körzetet helyettesítéssel látjuk el. 2014.
szeptember 01-től 1 fő pályakezdő védőnő alkalmazásával csökken a védőnői létszámhiány.
Előreláthatólag 2014. november 01-től újabb pályakezdő védőnőt tudunk alkalmazni. 2015. január
01-től 1 fő háziorvost foglalkoztatunk közalkalmazotti jogviszony keretein belül a III. számú
háziorvosi szolgálatban.
Az Orvosi Rendelőben beruházási kiadásunk volt egy db számítógép (szervergép) beszerzése a
házirovosi szolgálat részére. Többlet kiadást jelentett a szerver gép és az ügyeleti számítógép
installálása. Továbbá plusz kiadást eredményez a védőnői szolgálat és a házi gyermekorvosi szolgálat
részére vásárolt 1-1 db számítógép, valamint a gépek installálása.
A fogászati és védőnői épület rekonstrukciója várhatóan a II. félévben megkezdődik.
VIII. BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS
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Az Önkormányzat költségvetése beruházási feladatra 2.091.218 eFt-ot, felújítási feladatra 67.602 eFtot tartalmaz. A beruházások kiadásai 68. 221 eFt-ra teljesültek.
Az Óvodánál az udvari játék beszerzés 347 eFt-tal 71,55%-os teljesítést mutat.
A Művelődési Ház és Könyvtár akadálymentesítése 9%-os teljesítést mutat, a féléves teljesítés 180
eFt szemben a 2.000 eFt előirányzattal.
Az Önkormányzatnál a tervezett 2.084.186 eFt előirányzatból 63.943 eFt kiadás teljesült a féléves
tájékoztató időpontjára.
Elkezdődött a kamerarendszer kiépítése, részben megvalósultak a temető kerítések és járdaépítések, a
közfoglalkoztatási pályázat terhére vásároltunk állatokat, használt gépeket, megvalósult az Ady úti
játszótér megépítése, pénztárgép beszerzése, porszívó, szivattyú hűtőszekrény raklap emelő is
beszerzére került. Ezen kívül szántó földterület vásárlása történt .
A szennyvízberuházásra június 30-ig csak Áfa fizetés történt, mely nem képezi a beruházás részét.
A Polgármesteri Hivatalnál számítógép beszerzések, nyomtató, monitorok beszerzése vált
szükségessé.
A tervezett felújítási feladatokból: Marx K. út szélesítése, ÉAOP Orvosi Rendelő felújításának II.
üteme, az első félévben nem realizálódott.
Kérem az alábbi határozati javaslattal a tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.

……………/2014. (VIII.21.)

határozati javaslat:

Az Önkormányzat költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 87.§.(1) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetésének I.
féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Fegyvernek, 2014. augusztus 14.
E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Intézményvezetők
5.) Pénzügyi szervező

(: Tatár László :)
polgármester
készítette: Temesváriné
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Készítette:
Inno-Invest Kft.
Elfogadta Fegyvernek Város Önkormányzata
…………………… sz. önkormányzati határozatával

A program készítésében részt vettek, az adatokat, információkat szolgáltatták:
Fegyvernek Város Önkormányzata

A dokumentumot készítették:
Inno-Invest Kft.

ALÁÍRÓLAP

polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

……………………………

"Ez idő szerint az emberiség kilátásai a jövőre
nézvést rendkívül borúsak. Felettébb valószínű,
hogy nukleáris fegyvereit önmaga ellen fordítva
gyors, de a legkevésbé sem fájdalommentes
öngyilkosságot követ majd el. S még ha ez nem
történnék is meg, lassú halál fenyegeti, mert
megmérgezi, mellesleg pedig megsemmisíti a
környezetet, amelyben és amelyből él. Még ha
idejekorán megálljt parancsolna is vak és
hihetetlenül ostoba ténykedésének, ki van téve
annak a veszélynek, hogy fokozatosan elsorvadnak
mindazon tulajdonságai, amelyek emberi voltát
alkotják. Számos gondolkodó felismerte ezt, és jó
néhány könyv tartalmazza azt a felismerést, hogy
a környezetpusztítás és a kultúra "hanyatlása" kéz
a kézben járnak..."
(Konrad Lorenz)
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ELŐSZÓ
Jelen dokumentáció a Fegyvernek Város részére elkészített Local Agenda 21 Fenntartható
Fejlődés Helyi Tervét tartalmazza.
A program felépítése a következő részekből tevődik össze:
1.
Helyzetelemzés: a LA21 program bemutatása, az érintett település bemutatása
(földrajzi, történeti természeti, környezeti, infrastrukturális, társadalmi és gazdasági
helyzetének áttekintésével).
2.
Helyzetértékelés: SWOT analízis.
3.
Stratégia: fenntarthatósági célok, prioritás sorrendjének meghatározása és a
várható hatások megfogalmazása.
4.
Megvalósítás: a LA21 3 fő pillérét figyelembe véve a célok megvalósítására
vonatkozó programok, részprogramok.
5.
Monitoring: célok és indikátorok meghatározása a fejlesztések tükrében 20 éves
időtartamra.

A Local Agenda 21 megvalósításának lépései
1. Külföldi és hazai példák feltárása, az LA 21 folyamat eddigi eredményeinek értékelése
 A Local Agenda 21 lépéseinek, eszközeinek meghatározása
2. Jogi, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetelemzés
 Az LA21 jogszabályi hátterének feltárása és más tervekhez, dokumentumokhoz való
kapcsolódásának (illeszkedésének) vizsgálata.
 A település gazdasági, társadalmi és környezeti állapotának, folyamatainak elemzése
statisztikai adatok segítségével.
 A statisztikai indikátorok kiválasztása a változások követéséhez.
3. Stratégiai csoport felállítása
 Az érintett Önkormányzat vezetőiből, szakmai és civil szervezetek és az oktatási
intézmények képviselőiből, valamint a LA 21 folyamatot vezető szervezet tagjaiból álló
stratégiai csoport megalakítása.
4. Akciótervezés
 A stratégiai dokumentum részét képező akciók pontos meghatározása.
 A tervezés felügyelete, koordinációja.
 A korábbi ágazati tervek beépítése a LA 21 folyamatba.
5. Kommunikáció
 Az Interneten, valamint a helyi nyomtatott sajtón keresztül történő kommunikáció.
 A lakosság valamint a szakmai, civil szervezetek visszajelzésének megfelelő fogadása.

6. Végtermék
A gyakorlatban kettős végtermékről beszélhetünk. Egyrészt létrejön egy stratégiai
dokumentum, ami a helyzetelemzés mellett tartalmazza a stratégiai akciókat, és konkrét
javaslatokat tesz, lépéseket fogalmaz meg a település hosszú távú, fenntarthatóság felé
mutató működésére. Másrészt a feljebb ismertetett lépések megfelelő koordináció esetén
egy folyamatot indítanak el, ami a környezettudatosság növelésében, a lakossági és
intézményi (pl. vállalati, önkormányzati) döntésekben jelenik meg.
7. Monitoring
Mivel egy hosszú távú folyamat elindításáról van szó, ezért a LA 21 megalapozását és a
stratégiai dokumentum létrejöttét követően is komoly szükség van a Local Agenda 21
folyamat működésének nyomon követésére. A monitoring csoport felállítása a stratégiai
csoportban helyet kapó intézményi képviselők feladata.
1.LOCAL AGENDA 21
A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" kifejezés
a nemzetközi szakirodalomban.
1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és
Fejlődés Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. (E
huszonkét tagú bizottságnak tagja volt Láng István akadémikus is.) A Bizottság 1987-ben
,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának
lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a
természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok nagy részében
elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.
A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a
fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket".
(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia)

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális (társadalmi), a gazdasági és a
környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni
kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét
intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél "bevonult"
a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok cselekvési
programjaiba.
1. ábra: A Fenntartható Fejlődés alappillérei

(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia)

A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének
biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy
lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a
káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan
változásokat.
A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság az
emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő
generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ
Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000).
Mi a fenntartható fejlődés?
Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén szükségleteik
kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi
rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tőlünk, hogy a jelen
és jövő generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minőségét, értékeit
megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne
sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit. A fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében
az emberi társadalom fenntartása.
Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig
használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási
lehetőségét. A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet használatának
eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell
használnunk.
A fenntartható fejlődés lényege:
Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú, egyenletesen
biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti
erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét
elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség

folyamatos növelésével.
Az EU a tagállamok mellett felkért társult országokat is, hogy az EU stratégiával összhangban
készítsék el saját stratégiájukat. A Bizottság a fenntartható fejlődés stratégiáját meghatározó
alapelvekről szóló, 2005-ben született deklarációja szerint az Unió elkötelezett a fenntartható
fejlődés mellett, amely minden politikáját és cselekedetét meghatározza. Az Unió megújított
Fenntartható Fejlődés Stratégiájának jóváhagyása a 2006. júniusi Európai Tanács napirendjén
szerepelt. 1992-ben Rio de Janeiróban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián
elfogadott „Local Agenda 21” program („LA 21”) értékelése kapcsán fogalmazódott meg a
fenntartható fejlődés helyi, lokális programja. Ezzel a modellel a cél az, hogy elveket
(vezérfonalat) fogalmazzon meg a helyi önkormányzat(ok), valamint a helyi lakosok, közösségek
számára a fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, megvalósítása
érdekében.
A „LA 21” program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati megvalósítását
a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, közösségek széleskörű
együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi hatáskörben befolyásolható
fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú
alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” életminőség, környezeti állapot
javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő
erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását. További fontos elvárás, hogy
valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó beruházófejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő
megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a
megfelelő politikai akarat megléte és helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja
meg és egy racionális tervezési folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe.
A fenntartható fejlődés nemzeti stratégia (FFNS) globális összefüggéseket is tükröző, nemzeti
szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők:
 a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása;
 a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása;
 környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása.
A FF környezeti szempontjainak figyelembe vétele az Európa Unió keretében benyújtott
pályázatoknál:
Az Európa Uniós projektek tervezésekor javasolt eljárás a környezeti fenntarthatóságra történő
hivatkozás és az azt szolgáló tervezett, gyakorlati törekvések bemutatása: ezért a pályázónak a
környezeti fenntarthatóság elvének érvényesítését a pályázati dokumentáció egészében (célok,
tevékenységek és eredmények stb.) érvényre kell juttatnia. A környezeti fenntarthatósággal
kapcsolatos tevékenységét összefoglalóan is értékelnie kell a pályázati adatlap megfelelő
pontjaiban. A FF reális és ténylegesen érvényesíthető szempontjainak pályázatba történő
megfelelő beépítése így “versenyelőnyt” jelent a pályázat elbírálása során.
Az Agenda 21 program fő területei:

a helyi közösségi humán és intézményi kapacitások fejlesztése

a helyi és a regionális fenntarthatósági programok kidolgozásához és

végrehajtásához nyújtott segítség

a környezeti döntésekben való lakossági részvétel előmozdítása és ezzel a
demokrácia erősítése

a helyi és a regionális környezetpolitika számára kedvező jogi és gazdasági
környezet kialakítása.
Fontos megemlítenünk, hogy a Local Agenda 21 program megvalósulására hatással lesz a most
tervezés szintjén álló KLÍMATÖRVÉNY.
A magyar háztartások kiadásában az energia költségek közel 20%-ot tesznek ki.
A Klímatörvény megalkotását szorgalmazza a Magyar Természetvédők Szövetsége. Számításaik
szerint háztartásonként akár negyven százalékkal csökkennének a fenntartási költségek az
energiatakarékosságot célzó beruházásokkal.
A klímatörvényről szóló javaslat része, hogy hazánk az 1990-es adatokhoz képest 2020-ig
negyven százalékkal, 2050-ig nyolcvan százalékkal kívánja csökkenteni az üvegházhatású gázok
kibocsátását. Idén eddig ebből már 34 százalékot teljesítettünk.
A törvényjavaslat elfogadásával és bevezetésével
 csökkenthetőek az ipar és a magánemberek energiaszámlákra fordított kiadásai,
 javítható a leszakadó, nehéz életkörülmények, esetleg adósságok között élő emberek élete,
 új és jelentős mennyiségű zöld és helyi munkahely teremthető,
 növelhető a helyi piacok szerepe,
 csökkenthető Magyarország import energiaforrásoktól (kőolaj, földgáz) való függése,
 erősödik a magyar gazdaság versenyképessége és stabilitása,
 felerősödik a hazai zöld technológiák, fejlesztések szerepe.
A „Klímatörvény a fenntartható társadalomért” törvényjavaslat a fenntarthatóság átfogó elvén
működik: szociális, gazdasági és környezeti előnyei egymást erősítik, hiszen eszközeivel az
éghajlatvédelmet, a zöld gazdaságélénkítést és a társadalmi igazságosságot egyaránt célozza. A
klímatörvény 3 alappillére:
 Erőforrás kvóta
 Zöldpiac
 Visszatérülő alap.
A Klímatörvény-javaslat az alábbiakat tartalmazza:
 A fosszilis energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén) felhasználásának ütemezett
csökkentését, a 2010-es szinthez képest 6 százalékkal 2020-ig,
 a lakosság és az oktatás környezeti tudatosságának javítását,
 a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiák fejlesztését és elérhetőbbé
tételét,
 zöld beruházásokat támogató információs- és intézményrendszer kialakítását,
 a hazánkban található zöld területek rekonstrukcióját és növelését az építésszabályozással
párhuzamosan,
 a társadalom termelői és fogyasztói struktúrájának átalakítását.

A rendelkezésünkre álló fosszilis energiaforrások mennyisége véges, azonban jelenleg
túlfogyasztásuk jellemző világszerte, így Magyarországon is. A klímatörvény ezt mérsékelné,
mégpedig egy társadalmilag igazságosan működő erőforrás kvóta alkalmazásával. Az
iránymutató kvóta alapján a zöldpiacon, azaz a környezetbarát termékek és szolgáltatások piacán
ennek az iránymutató kvótának az alapján foghatunk energiatakarékos, megújuló beruházásokba.
Finanszírozásukat a Visszatérülő Alap kamatmentesen teszi lehetővé mindenki számára.
Megtakarításaink által csökken az egyéni fogyasztásunk, a beruházásokkal pedig a hazai kis- és
középvállalkozásaink is jól járnak, így mindenki számára előnyöket biztosít a zöld
gazdaságélénkítés.
(Forrás: Magyar Természetvédők Szövetsége: szórólap)

2.HELYZETELEMZÉS
2.1.Földrajzi elhelyezkedés
Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok megye közepén, a Tisza bal partján, a Jászság és a
Nagykunság között fekvő község, amely a közigazgatás folyamatban lévő változásáig a
Törökszentmiklósi kistérséghez ill. az Észak-Alföldi Régióhoz tartozott. Fegyvernek
közigazgatási területe a Kevi Kristály része. Tehát elmondhatjuk, hogy földrajzi fekvése
igen kedvező. Területe 7148 hektár.

2.2.Természeti adottságok
Külterületét rövid szakaszon az élő Tisza is érinti, a Tisza holtága pedig belterületéig
nyúlik. Egykor fontos tiszai kikötőhely. A települést keletről Kenderes, délről Örményes,
nyugatról Törökszentmiklós és a Tisza folyó, északról Tiszabő határolja. Külterületi részeit
vadvizek, kisebb nádas foltok tarkítják. A tájra jellemző Kenderes - Bánhalma felőli szikes
legelők .

Fegyverneknél 1856-ban szabályozták a
Tiszát (74 átvágással) s építették ki a
települést védő 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 HoltTisza
(eredetileg
az
élő
Tisza)
gátoldalához
tapadóan
kialakított
településrésznek.

2.2.1.Domborzati adatok
Az alacsony, de ármentes síkság felszínét az elhagyott folyómedrek, morotvák és néhány
kunhalom teszi némileg változatossá.
2.2.2.Éghajlat
Éghajlata mérsékelten meleg – száraz és a meleg-száraz övezet határán elterülő kistáj. A
nyári évnegyedben 810-820 óra, a téliben 190 óra napsütés jellemző. Évi
középhőmérséklete 10,2-10,4 °C. Legalacsonyabb minimum hőmérséklete -17 °C és -17,5
°C között várható. Az évi csapadék 550-600 mm között van, ebből a szempontból az ország
egyik legszárazabb tájkörzetébe tartozik, erős vízhiányban szenvedő terület. A
leggyakoribb szélirány északkeleti, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s.
2.2.3.Vízrajz
Száraz, gyér lefolyású erősen vízhiányos területen fekszik Fegyvernek. A Tisza folyó a
település nyugati határát érinti, kis szakaszon határfolyó. A Tisza szabályozása előtt a
területnek csak kis részét öntötte el a vízgyűjtő hely az ún. Büdöséri tó, melyről a víz a Büdöséren keresztül a Berettyóba jutott. Jelentős vízfelületet képez a Fegyverneki Holt-Tisza ág. Az
1856-os Tiszai átvágás két holtágat alakított ki, melynek hossza meghaladja a 20 km-t. A
település külterületének K-i felén húzódik végig É-D irányban a Nagykunsági főcsatorna, mely
a belvizek elvezetésére, száraz időszakban öntözésre szolgál. A belterülettől délre, Szapárfalu
alatt húzódik szintén É-D irányban a Büdös-éri főcsatorna, a településtől ÉK-re mesterséges
csatornák szövik át a területet.
2.2.4.Talajok
Talaja igen kötött: sztyeppesedő réti szolonyec, alföldi mészlepedékes csernozjom, illetve
kisebb mértékben réti csernozjom. A talajvízhatás alatti mélyebb fekvésű területek kiterjedt
talajtípusát az agyag, vagy agyagos vályog mechanikai összetételű réti talajok és kisebb

kiterjedésben a fiatalabb, kisebb humusztartalmú réti öntéstalajok képviselik. A szikes talajok
mennyisége is számottevő. A tájhasználatra jellemző, hogy az értékes termőföldet
mezőgazdaságilag hasznosítják, elsősorban a szántóföldi növénykultúrák területei jellemzőek.
2.2.5.Növényzet és állatvilág
A tiszántúli flórajárásba sorolandó kistáj legfontosabb potenciális erdőtársulásai a fűz- nyáréger ligeterdők, a tölgy- kőris- szil ligeterdők, a sziki tölgyesek és a tatárjuharos lösztölgyesek.
Jellemzőek a szikes mocsarak és a hernyópázsitos rétek. A kunhalmokon a természetes
lösznövényzet is fennmaradt. Fegyvernek Kenderessel és Tiszabővel határos külterületén szikes
ősgyep lelhető fel, melynek jellegzetes növénye a sziki lelleg, vagy sóvirág. A terület vonuló
vízimadarak pihenő és gyülekező helye.
A költőfajok közül jellemző a vörös vércse, a
sárga billegető, az egerész ölyv és a búbos
banka. Itt fordul elő a barna ásóbéka.
A Tisza holtága a tavaszi és őszi
madárátvonulás alkalmával számos védett
madárfaj számára fontos védett táplálkozó- és
pihenőhely.
Jelentős számban találhatók vadonélő állatok:
fácán, vadkacsa, mezei nyúl és őz. Ezek az
állatok vadászat szempontjából is jelentősek.

2.3.A település fejlődéstörténete
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 elő a föld mélyéből.
A város nevének eredete egészen az Árpád-korig nyúlik vissza. Foglalkozásból alakult helynév,
fegyverhordozók faluja volt, akik királyi szolgálónépekként éltek. 1212-ben említik először, de
előfordul az 1219. évi Váradi Regestrumban is. Fegyvernek ekkor egyházi szempontból a
kemeji - főesperességhez tartozott. A XIV. század okleveleiben többször fordult elő, mint
„Feguernek”. (TÓTH T. 1980) Ebben az időben 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 ismétlődésétől félve
kötelezte a községeket erődítmények építésére, mivel a lovas nomádokat ez meg tudta állítani.
Így települt Fegyvernek lakossága a mai Csonkatorony köré.
Az 1300-as évektől a Domoszlai, a Kompolti, 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 mezővárosként említették Fegyverneket. 1552-től a Guthi Országh család
volt a település birtokosa, amely a török időkben is hosszú ideig lakott maradt. A XIV-XV.
században virágzó vámszedőhely a Tisza bal partján, jelentős halászattal. A XV. században már
országos vásárt is tartottak a mezővárosi kiváltságokat élvező 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
legjelentősebb földterülettel. Majorsági cselédek, dohányosok, pásztorok lakják a pusztákat
egészen 1845-1846-ig. Ekkor Szapáry József gróf és neje Orczy Anna Felső- Fegyvernek
pusztán németeket telepített le Bács-Bodrog és Torontál vármegyéből, s létrehozta az
Annaházának illetve Szapárfalvának nevezett települést. Fényes Elek így ír 1851-ben
Fegyvernekről Magyarország Geográfiai Szótárában: "Roppant puszta Heves vármegyében a
Tisza bal partján, Törökszentmiklós és Bánhalma közt. Van 3095 lakosa, kik többnyire
cselédek, pásztorok, haszonbérlők."
A betelepítettek földet vásároltak. A legeltető állattartást kiváltották intenzív
növénytermesztéssel. A helyi svábság elmagyarosodása már az 1870-es években megkezdődött,
lényegében 1910-re be is fejeződött, a német nyelvű oktatás 1895-ben szűnt meg az iskolában.
A szorgalmas svábság néhány évtized alatt anyagi jólétbe került, ami lehetőséget adott a
tehetséges, főleg fiúgyermekeik taníttatására. A középiskolába, nem ritkán egyetemre került
fiatalok már magyar kultúrán nőttek 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 szabadságharc bukása után Vörösmarty Mihály és Bajza József 1849. októberében két hétig
Orczy Antal házában rejtőzködött.
A település 1871-ben lett Város, 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
követő román intervenció során súlyos harcok folytak területén.
Fegyverneknél 1856-ban szabályozták a Tiszát (74 átvágással) s építették ki a települést védő
töltéseket, mely 1925-ben feleslegessé váltak. Az ezt megelőző időszakban a Tisza vize
áradáskor a Berettyóig ért. Az árvizek a Város területének nagyobb részét nem veszélyeztették,
így ott nem az ártéri gazdálkodás volt jellemző, hanem a legeltető állattartás és a szántóföldi
gazdálkodás..
1924-ben a Klebersberg-program keretében elkezdődött az iskolák építése, fellendülés a
mezőgazdaságban csak 1933-ban történt. Ettől kezdve ismét javuló tendencia állt be. A gazdák,
akik még nem mentek tönkre, kifizették adósságukat, amit az akkori jó termések is
elősegítettek. A Vörös Csillag Termelőszövetkezet 1950-es megalakulása után a földterületek
fokozatosan a szövetkezethez kerültek
A fuzionálásukat követően a településen 3 szövetkezet maradt. 1962-től vált lehetővé, hogy a
termelőszövetkezetekben nagyüzemi gazdálkodás működjön és ennek nyomán javuljon a

község lakosságának szociális helyzete.
Fordulatot 1990-ben a rendszerváltás hozott, miután kikiáltották a Magyar Köztársaságot.
Ezt követően az állami vállalatok felbomlottak, a tsz-ek megszűntek. 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 lehetőséggel, így a mezőgazdaság elvesztette vezető szerepét. Ezekkel párhuzamosan
megindultak a jelentősebb infrastrukturális fejlesztések a településen. Ilyen volt például a
szilárd burkolatú utak lerakása, a telefonhálózat illetve a vezetékes gázhálózat kiépítése.

2.4.Táji értékek
A táji értékekhez tartoznak azok a természeti és épített értékek, melyek országos, illetve helyi
védettség alatt állnak, valamint az egyedi tájértékek is, melyek jogilag nem védett értékek, de a
tájjelleg szempontjából jelentősek, és megőrzésükről gondoskodni kell. Egy település/város,
kistérség táji értékeihez hozzátartoznak a helyi kulturális és civil élet sajátosságai is.

2.4.1.A település természeti értékei
A település külterületén országosan és helyileg védett és védelem alá vonható természeti
területek, belterületén helyileg védett egyedi értékek találhatók.
A természetvédelemmel, természetmegőrzéssel érintett területeken elsőrendű cél a terület
ökológiai egyensúlyának fenntartása, a természeti és természet közeli helyek védett állat és
növényvilágának fenntartása, a természetesen kialakult állapot megőrzése.
2.4.1.1.Helyi tájértékek
Kálvária domb kereszttel: Az 1998. évi LIII. tv. ex lege védetté nyilvánította Fegyvernek
határában lévő kunhalmokat, így a Kettős halmot is, melynek egyik eleme a Kálvária domb. A
dombon kereszt és magassági pont található. A kereszt mészkőből készült, talapzatán felirattal:
„IA Zimmer 1847 IN ANNAHAS”. A messze földről híres kunhalom Zöld Marci emlékét őrzi.
A Petőfi által is megénekelt betyár a hagyomány szerint szívesen időzött Fegyverneken, a szép
kocsmárosné társaságában. Szerelemféltés, árulás juttatta bitófára. A helybeli elbeszélők 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 méretű sugárzás mérhető. A pozitív
erővonalak sugárzási intenzitása az évszakokkal arányos: télen gyengébb, a tavaszi
napfordulótól az őszi napfordulóig intenzív és a téli napfordulóra csökken le, még érezhető
minimális szintre. A gyógyulni vágyó embernek 10-12 napon át 2-3 órát kell a dombon tölteni,
hogy átalakítsa az emberben lévő rezgéseket. Ma már a nyugdíjas tanító nénitől a gyári

munkásig sokan mondják, hogy könnyebben járnak, nem dagad a lábuk, meggyógyult a
vállfájásuk, újra mozog a kezük. A környező településről is gyakran találkozunk itt gyógyulni
vágyókkal.
Az ikerhalom párja az Annaházi temető közepén. Annaházi temető 4-es parcellájának 843-899as sírhelyei és környékük. A Fegyvernek határában fellelhető Kettős halom másik halmára
települtek, melynek kiemelkedő építménye a fegyverneki Áy Mihály tervei alapján készült
Rebmann család kriptája. A sírhelyeket körülvevő kovácsoltvas kerítéseket Áy József
készítette.
Izraelita temető: A házak közé ékelve található, mintegy 0,2 hektár területen. Tulajdonosa az
Izraeliták Országos Képviseleti Irodája, mely gondozását fegyvernek Város 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 ledőlt.
A temető a Fegyverneken élt, a település fejlődését is elősegítő zsidó családok emléke, melynek
megőrzése a község hagyományőrzésének része.

2.4.1.2.Helyi természeti védelem alatt álló értékek
Tintagyep: Fegyvernek külterületén,
valamint a vele határos kenderesi és
tiszabői területen is fellelhető szikes
ősgyep,
melyet
birkalegelőnek
használnak. A terület nevét szikes,
ragacsos, tintaszerűen 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. Vonuló vízimadarak tradicionális
pihenő- és gyülekezőhelye. A költő fajok közül jellemző a vörös vércse, a sárga billegető, az
egerész ölyv és a búbos banka. Az egész községhatárban itt fordul elő 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
lelhető fel a településen. A fa különös megbecsülésnek örvend Fegyverneken.
Védett tiszafa (Taxus baccata): Lakóépület kertjében található a Bükkben és a Bakonyban
vadon élő örökzöld fenyő, 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 méretéből 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 fűz-nyár ligeteinek gyakori

fája, mely közül négy hatalmasra nőtt. Koruk 60-70 év, magasságuk eléri a 25-30 métert. Az
egészséges, szabályos koronájú, terebélyes fák hatalmas méretükkel különleges látványt
nyújtanak.
Fekete fenyő (Pinus nigra) A Szent Imre tér különleges fája a középen található Különleges
látványt nyújt a legalább 120 éves, 60 cm törzsátmérőjű kb. 14,00 m magas fa. Az utóbbi évek
időjárása a fa állapotát jelentősen rontotta, megóvása különös figyelmet kíván.
Országos jelentőségű védelem alatt álló területek
Tisza hullámtere
Táj- és
természetvédelem
szempontjából
Fegyvernek
közigazgatási területén országos jelentőségű védett természeti
terület a Közép Tiszai Tájvédelmi Körzet részeként a Tisza
hullámtere, mely egyben a Natura 2000 Egyezmény
végrehajtásaként különleges madárvédelmi területként, illetve
kiemelt jelentőségű különleges természet megőrzési területként is
kijelölésre került.
Emellett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó országos
jelentőségű 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
következő
kunhalmokat:
Mányai halom, Büdös-dűlőihalom,
Nagy-Kollerr-halom,
Fekete-halom,
Kettős-halom,
Eperjes halom (részben feltárt
régészeti lelőhely). A Kettős
halom egyik része a Kálvária
domb, melynek gyógyító erőt
tulajdonítanak. Ez a sokak által
bizonyítottnak vélt tulajdonság a
település idegenforgalma számára lehetőségeket rejt magában.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nem nyilvántartott, de a geomorfológiai sajátosságok
alapján nagy valószínűséggel halomnak tartható helyek: Polgár- földek- halom és a Holt- Tiszaparti- halom.

2.4.2.Védett épületek, építmények
Fegyverneken három országos műemléki védelem alatt álló építmény található:
Csonka tornyú templomrom (Pusztatorony)
A településnek és egyben a megyének is egyik legrégebbi műemléke a gótikus stílusban 1480
körül épült Pusztatorony. Régészeti feltárását nem teszi lehetővé a körülötte lévő újtemető. A
téglából és kőből faragott négyzetes alapú torony megmaradt kétharmad része mintegy 16
méterre magasodik ki a jelenlegi környezetéből. A csatlakozó templom egyhajós, íves záródású,
24 m hosszú és 21 m széles volt. Körülötte középkori temető, távolabb középkori település
nyomait találták. Mindezek mellett éremlelet is előkerült itt. A Csonkatorony és környéke
bizonyítja, hogy a mostani település területén helyezkedett el annak középkori elődje,
kihasználva annak terep adta előnyeit.
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 közreműködésével. 1864-ben avatták fel
Szent Vendel tiszteletére.
Nepomuki Szent János szobor
Fegyverneken a 4-es számú főútvonal mentén Fegyvernek-Szapárfalunál a 128-129. km között
külterületi szántó szomszédságában található a Nepomuki Szent János-szobor és építménye. A
barokk stílusú műemléket 1775-ben Berényi Teréz állíttatta. Kemény mészkőből faragott
szoborcsoportból és a védelmére állított háromszögletű pilléreken álló, lesarkított háromszög
alaprajzú, zsindelyfedésű, sátortetős téglaépítményből áll. A szobor fölötti úgynevezett
csehsüveg boltozatot kosáríves hevederek hordozzák. A védő építményben a háromszög
alaprajzú, lépcsős, feliratos, füzérdíszes magas talpazaton Mária, karján a gyermek Jézussal,
mellette Nepomuki Szent János felhőkön térdelő alakja látható, karingben, palásttal,
birétummal, bal kezében a gyónási titok megőrzésének szimbólumaként nyelv, amelyet
Máriának mutat, lábánál kulccsal.

Helyi védettséget élvező épületek, építmények, objektumok:
Fegyvernek Város Önkormányzata a településrendezési terv keretein belül számba vette és
feltérképezte mindazokat a helyi jelentőségű természeti, művi, településszerkezeti értékeket,
melyek a település kialakulásával kapcsolatosak, melyekhez történelmi esemény kötődik,
melyek a település életében meghatározóak, vagy az identitás, hovatartozás emlékei, jelképei.
Polgármesteri Hivatal
1896-ban épült községháza céljára. A Fegyverneken gyártott nagyméretű téglából készült,
lábazata vörös, homlokzata sárga keramit téglaburkolattal, kőporos vakolattagozatokkal
díszítve. Az utcai homlokzaton az előreugró részen az ablakok fölött kőből készült

oroszlánfejek láthatók. A homlokzaton az 1848-as forradalom 100 éves évfordulója alkalmából
emléktábla került elhelyezésre 1948-ban. Az épület külső és belső kialakítása nem került
átalakításra, őrzi ma is eredeti formáját. Fegyvernek jellegzetes épülete, a település XIX. század
végén elindult fejlődésének jelképe.
Ipartestület épülete
1927-ben épült a helyi iparosok által összegyűjtött pénzből, a község anyagi támogatásával. A
település jelentős kulturális szórakozó helye volt. Itt működött a mozi, az ipartestület
hétvégeken bálokat rendezett. Bár az épület építészettörténeti szempontból nem jelentős,
azonban a település közösségi életében fontos szerepet játszott.
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
1928-ban épült 5 tantermes elemi iskolaként. Fegyvernek első emeletes épülete, mely a két
világháború közötti jelentős fejlődés egyik építménye. Az épületben belső átalakításokra az
évek során sor került, funkciója azonban nem változott, külső megjelenése az építéskori képet
mutatja.
Orvos lakás (Dózsa Gy.u.6.)
A két világháború között a község jelentős pénzt fordított az oktatás, az egészségügy, a kultúra
fejlesztésére. Ennek egyik épülete a községben dolgozó orvos részére lakás építése, bár
eredetileg főjegyzői lakásnak épült. Az épület 1928-ban készült, azóta átalakítás a külső
homlokzaton nem történt.
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 megfelelően jelentős belső átalakítások
történtek, homlokzati megjelenése azonban az eredeti állapotát megtartotta. A gazdasági épület
változatlan funkcióval és homlokzati megjelenéssel őrzi építésének eredeti célját, mely a XIX.
század végén, XX. század elején épített gazdasági épületek építészeti örökségeként maradt
fenn. Az épületegyüttes hűen tükrözi a korabeli jómódú családok lakó és gazdasági épületeinek
kapcsolatát.
Csecsemőotthon és idősek otthona:
A kastélyt Szapáry gróf építette, majd a Schwarcz család tulajdonába, a II. világháború után
pedig állami tulajdonba került. Jelenleg Csecsemőotthon és Idősek 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 jelentős átalakításokat
végeztek, terasz kőkorlátját kivéve minden átalakításra került. Eredeti állapotában maradt meg
az épület déli homlokzata előtt egy mészkőből készült díszkút.
Református templom:
1928-ban épült, Hoffer József és Frecska János budapesti műegyetemi tanárok tervei alapján.
Az építést: Nagy Sándor és Áy Mihály fegyverneki mesterek végezték. Az épület
Magyarországon a két világháború közötti időre jellemző stílusban: a hagyományokhoz még
ragaszkodó, a klasszicista megkötöttségeket már elhagyó modern stílusban épült. Egyhajós, a

torony aszimmetrikus elhelyezkedéssel a templomhajó északi oldalához épült. A templomhajó
méretei: szélessége 10,00 méter, hosszúsága 20,00 méter. A templom magassága 13,00 méter,
a férőhelyek száma 250 fő. 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
Szőke Sándor öntette. Az épület a fegyverneki, un, „Wagner” féle nagyméretű téglából készült,
homlokzatát burkoló tégla és kőporos 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 bővítés utána paplak lett,
majd Hermann Ágoston tiszabői káplán fegyverneki plébánossá való kinevezése után, 1862-ben
itt állította fel a plébániát. Az épület jelenlegi formája 1934-ben alakult ki. A plébánia mellett
lévő Római katolikus templom 1957 óta országos védelem alatt áll.
Gőz-és hengermalom:
1860-ban épült ipari épület, az akkori élő Tisza partjára. A gőzfűrész üzem a Tiszán jött rönkfát
dolgozta fel, míg a malomban őrölt liszt országos hírű volt. 1938-ban kiégett, majd helyreállítás
után a II. világháború alatt ismét kiégett. 1956-ban átkötő vasakkal erősítették meg a falakat és
az épületet termény tárolására használták. A többszöri kiégés és a terménytárolás a falakat
erősen 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 előtt az élő Tisza legjobban kinyúló kanyarulata volt a Nagykörű és
Tiszabő közötti szakasz, melynek partjára települt Fegyvernek. Az erős sodrás által okozott
partrombolás ellen 1888-ban állandó tiszai védgátat építettek nagyméretű 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 jelentős emléke.
Lakóépület utcai homlokzata:
Báró Orczy Anna 1846-ban az ország több vidékéről németajkú lakosságot telepített a
községbe. A módosabbak által épített lakóépületek homlokzati díszítőelemei és a nyílászárók
változatlan formában maradtak meg. Homlokzati díszítőelem az ablakok fölötti, homlokzati
síkból kiugró, konzolosan alátámasztott párkányelem, és az ablakok körüli, falsíkból kiugró
keret, mely fölül, az ablak tengelyében díszítőelemmel van ellátva. Mindkét elem sötétbarna
színezésű. Napsugaras oromfal Petőfi S. u. 14: az utcai homlokzaton az oromfal fa deszkázattal,
napsugaras díszítéssel készült. Az alföldi népi építészet jellegzetes oromfal díszítésének
egyetlen emléke Fegyverneken.
Vaskereszt:
Mészkő 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
következő olvasható: „ANNAHÁZ’ KÖZSÉGÉNEK EMLÉKÜL GRÓF SZAPÁRY

JÓZSEFNÉ BÁRÓ ORCZY ANNA 1849-ik ÉVI NYÁR HÓ 26-KÁN”
Kereszt korpusszal:
Mészkőből készült kereszt korpusszal, a településközpont jellegzetes alkotása.
I. világháborús emlékmű:
1927-ben a község állíttatta az I. világháborúban elesett fegyverneki lakosok emlékére,
melynek négy oldalán a háborús hősök neve olvasható. A talapzaton mészkőből faragott huszár
alak látható. Az emlékmű környezetét Áy József kovácsmester által készített kovácsoltvas
kerítés veszi körül.
II. világháborús emlékmű:
Az emlékművet 1992-ben állítatta a település, a II. világháborúban elesettek emlékére. Az
alkotást Lajki László szentendrei művész tervezett és készítette, felavatására 1992. november 1én került sor.
1848-49-es emlékmű:
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 jelentősége 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 előtt 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.
Szentháromság szobor:
A Római Katolikus templom kertjében áll. Folyami mészkőből faragott, klasszicista
posztamensen téglából falazott, vakolt, szögletes, enyhén tömzsi oszlop áll, egyszerű
párkánnyal zárva. Az oszlop tetején felhőtrónuson 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 merőben eltérő, tömbszerű
megformálása adja.
Krisztus kereszten:
A Római Katolikus templom kertjében álló kőkereszt, rajta a megfeszített Krisztussal. Mária és
a koponya ábrázolása nélküli feszület, melyet 1909-ben állítottak. A kereszt kettős lépcsőre
helyezett klasszicizáló posztamensen áll. Anyaga folyami mészkő.
Trianoni emlékmű
Az igazságtalan békediktátumnak állít gyászos emléket a faragott kopjafa

1956-os emlékmű
2012-ben a település önkormányzata és polgárai közadakozásából emelték, a forradalom és
szabadságharc évfordulóján avatták fel ezt az emlékművet, melyben egy egykori tank lánctalpa
is megtalálható.
2.5.Társadalmi helyzet
A társadalmi adottságok ismertetése fontos elem egy településre/városra, kistérségre
vonatkozóan. A népességszám alakulása, az oktatási és kulturális helyzet, a sportolási,
kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek, az egészségügyi ellátás színvonala, a közbiztonság
helyzete – az évek során bekövetkezett változások tendenciája – szorosan összefügg az
életszínvonallal, a település népességmegtartó erejével és a jövőbeni fejlődési lehetőségekkel.
Ezek alapján lehet következtetni arra, hogy a helyi lakosság milyen módon tud bekapcsolódni a
közösségi életbe, milyen helyi kötődések és kapcsolati hálók kiépítésére van lehetőség.
2.5.1.Demográfiai viszonyok
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A népesség száma összességében nem mutat nagymértékű csökkenő tendenciát, inkább az
elöregedés a jellemző, 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 köszönhetően megállni látszik. Köszönhető ez az önkormányzat
hosszútávú stratégiájában szereplő, a fiatalok lakáskörülményeinek megoldását szolgáló
lakásprogramnak is, így várható a hétezres lakosságszám állandósulása.

Az állandó lakosság korcsoportos megoszlása nemek szerint Fegyverneken 2010-ben
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Forrás: KSH
A 2010-es évre készített korfa . Az urna alak jellemző Magyarország korfájára is

A népsűrűség településre jellemző adata 99,4 fő/km2, ami meghaladja a megyei átlagot (74
fő/km2) és nem sokkal marad el az országos átlagtól (108 fő/km2).
A településen 2010. október 14-én alakult meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, mely
2012-ig működött, ezután megszüntette tevékenységét. A 2001-es népszámlálási adatok szerint
300 fő 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 fő vallotta magát
cigánynak, ami a lakosság 18-19%-át jelenti2.5.2.Oktatás, képzés
A képzettség jellemzőiről hivatalosan nyilvántartott adatokkal nem rendelkezünk, a 2011-es
népszámlálási adatok feldolgozása még folyamatban van. A 2001-es népszámlálási adatok és a
Város települési fejlesztési tervében szereplő adatok alapján saját szerkesztésben mutatjuk be.
A 7 évnél idősebb lakosság létszámához viszonyítva, százalékos lebontásban az iskolázottság
mértéke, 2001-ben:

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

Forrás: Fegyvernek Város településfejlesztési terve (2005-2013)
Az általános iskola továbbtanulási adatai további képet mutatnak a településen lakók
képzettségéről. Az általános iskolából továbbtanulók közül 30%-a gimnáziumban, 30%-a
Szakközépiskolában, 40% szakiskolában tanul tovább. Fontos, hogy a településen tanulók közül
egyre többen vállalják a központi felvételi vizsgát, amivel a megye rangos intézményeibe lehet
felvételt nyerni.
Óvodák
2007. szeptember 1-jével három település önkormányzatának képviselő- testületei (Fegyvernek Örményes - Kuncsorba) intézményfenntartó társulást hozott létre – Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde néven. Célja az óvodai nevelés feladatainak hatékonyabb, színvonalasabb
ellátása a költséghatékonyság érdekében, melyet mikrotérségi keretek között lát el jelenleg is.
Fegyverneken 4 tagóvoda működik. A 4 tagintézményben összesen 274 kisgyerekre 21 óvónő
felügyel 12 csoportszobában. A bölcsőde 15 férőhelyes, ami maximális kihasználtsággal
működik. 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.
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alaptevékenységei közé tartozik az óvodai
nevelés, bölcsődei ellátás, a gyógypedagógiai ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető testi,
érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek
ellátása, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek
ellátása, óvodai fejlesztő program működtetése.
2008. január 1-től egy bölcsődei csoport beindítását hagyta jóvá a három település
képviselőtestülete, amely szakmai önállóságát megtartva az óvodai telephelyeként működik: 10
férőhellyel - jelenleg 14 gyermek veszi igénybe jól felszerelt helyiségeket és udvart. A bölcsődét
a társult településről is igénybe veszik a szülők.
Térségi vonzása is van az óvodáknak, az elmúlt 20 évben átlagosan 8-12 gyermek vette igénybe
más településről az óvodai férőhelyet (Pl.: Tiszabő, Surján). 1990. óta elutasított fegyverneki

gyermek nem volt, minden jelentkező felvételt nyert. Kis csökkenés tapasztalható a születések
számában, ami a 20 év alatt azóvodába járó gyermekek számában is 15-20 főt jelentett Ez a
gyermeklétszám csökkenés viszont pozitívan befolyásolja a csoportok létszámát, a közel 30 fős
csoportok átlagosan 22-25 főre 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
minőségi nevelőmunkát pozitívan értékeli. Jelenlegi
személyi
állomány:
21
fő
óvodapedagógus, 15 fő dajka, 4 fő gazdasági dolgozó, 3 fő bölcsődei alkalmazott. Minden
munkakörben az előírt végzettséggel rendelkeznek a dolgozók. Fokozatosan nő a
szakdiplomával rendelkező óvodapedagógusok száma, ami a nevelőmunka minőségi
végrehajtását szolgálja, valamint csak olyan egyéb szolgáltatást vállal, amihez a saját
szakember hálózatot biztosítani tudja.(zenei előkészítő, gyermektánc-néptánc, ovi-torna, vízhez
szokatás-úszás előkészítés, fejlesztőpedagógia, logopédia).
Az óvodák megfelelő komforttal rendelkeznek, tiszta-esztétikus, külső-belső környezet
biztosítja a gyermekek fejlődését.
Iskolák
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 lehetőség: hegesztő,
szerkezetlakatos; virágkötő, - berendező, virágkereskedő; csecsemő- és gyermekruha
készítő, férfi szabó, női szabó; dísznövénykertész, gyümölcstermesztő (kertész),
zöldségtermesztő (kertész); cukrász, pincér, szakács. A szakiskola működtetése kettős
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 példaértékű.
Jelenleg az általános iskola Fegyverneken 2 tagintézményben, 8 telephelyen, a szakiskola 2
telephelyen működik. Településünk erőssége, hogy középfokú oktatás is működik.
2007-ben Fegyvernek Város, Örményes Község és Kuncsorba Község Önkormányzatainak
Képviselő- testületei az oktatási-nevelési feladatok hatékonyabb és színvonalasabb ellátása,
továbbá a költségtakarékosság érdekében a helyi önkormányzat társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8. §. alapján 2007. szeptember 1-jei hatállyal a 157/2007. (VI. 29.) sz. önkormányzati határozat szerint - közös üzemeltetésű
intézményfenntartói társulást hoztak létre.
A mikrotérség iskolája több mint 800 tanuló számára kötelező felvételt biztosít a

képviselőtestületek által megszabott körzethatáron belül lakóknak. Az igénybevevők szociokulturális háttere igen eltérő, továbbá a szülői ház elvárása az iskola felé nagyon széles skálán
mozog, ezért az oktatás-nevelés területén az intézmény igen sokszínű. E sokszínűség szakmai
szempontból komoly feladat elé állítja a nevelőtestületet. A pedagógusok részéről komplex
hozzáállást kíván a hagyományok ápolása, a tehetség felfedezése és kibontakoztatása, és
esetlegesen a hátrányos helyzettel, tanulási nehézségekkel, leszakadással küzdő általános
iskolás és szakképző tagozatos tanulók integrált fejlesztése.
Alapelvek az iskolai nevelésben




minden tanuló élhet a törvény és a belső 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.

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 férőhelyek
függvényében korlátozott mértékben a tanulóknak és szüleiknek lehetőségük van a
tagintézmények közötti választásra is. A gyerekek szükség szerint fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus és logopédus szolgáltatásait is igénybe vehetik. Az enyhe fokban értelmi
fogyatékos tanulók a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményben eltérő 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 felső tagozatos
tanulók iskolabusz igénybevételével átjárnak az örményesi iskolába, az alsó tagozatosok a
helyben működő 1-4. osztályos tagintézményben tanulnak.
A szakiskolai tagozat alkalmas az intézményt választó fegyverneki, örményesi és kuncsorbai
fiatalok befogadására, de rajtuk kívül más település diákjait is szívesen látják az intézményben.
A tanulói létszám a működés szempontjából jelentős fontossággal bír. Országszerte érzékelhető
a tanulólétszám csökkenése és ezáltal az oktató-nevelő munka ellehetetlenülése az érintett
oktatási intézményekben, függetlenül attól, hogy az intézményben minőségi munkát végezneke, vagy sem. Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ helyzete e szempontból
felemás képet mutat. A fegyverneki feladat-ellátási helyeken a tanulólétszám alakulása egyelőre
nem okoz jelentős problémát, de a beiskolázás minden tanévben fokozott figyelmet érdemel.
Az örményesi és kuncsorbai tagintézményekben minden diák elvesztése, vagy megnyerése
nagy hatással van a tagintézmények jövőjét tekintve. A fegyverneki feladat-ellátási helyekre
bejáró tanulókra az általános iskolai korosztálynál elsősorban Tiszabőről, a szakképző
tagozaton Tiszabőről, Örményesről, Kuncsorbáról és Törökszentmiklósról számíthatunk.
Az iskola a tehetséggondozó, felzárkóztató, szociális, szocializációs, életmód-mintaadó és
pályaorientációs funkciót látja el.
Az iskola jövőjét 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
2008. októberi statisztika
2009. októberi statisztika
2010. októberi statisztika
2011. októberi statisztika

958 fő
941 fő
907 fő
864 fő
842 fő

Az adatokból jól látszik hogy öt év alatt a létszám több mint 110 fővel csökkent. A település
demográfiai helyzetét vizsgálva azonban kiderül, hogy a 2011. évi adat hosszú távon tartható.
Legfontosabb tervek a jövőre nézve:





Az Orczy Anna Tagintézmény 3 telephelyének kiváltása egy új iskolarész építésével
A Móra Ferenc Tagintézmény épületeinek felújítása
A Szalai Sándor Tagintézmény belső rekonstrukciója
A kuncsorbai Tagintézmény épületének felújítása

Alapvető cél olyan gyermekek nevelése, akik megtanulnak együttműködni, alkalmazkodni,
megfelelően kommunikálni, váljanak olyan fiatalokká, akik szeretik a természetet, kötődnek 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.
2.5.3.Művelődés, kultúra
A Művelődési Ház és Könyvtár 1992-ben került összevonásra. Az intézmény gondoskodik a
szapárfalui Művelődési Ház és a könyvtár épületében található Helyismereti Gyűjtemény
szakmai feladatainak ellátásáról, s a Honismereti Gyűjteményt is gondosan ápolja. Az
Intézményben 6 fő teljes állású és 3 fő kisegítő munkatárs dolgozik. 22 csoport tart állandó
foglalkozást a Művelődési Házban, de számos alkalmi előadás, bemutató rendezvényeknek is
otthont ad. 2012-ben bővült az intézmény tevékenységi köre az oktatással, mely oktatási
tevékenység 2013-ban további 2 csoporttal fog nőni. A könyvtár Fegyvernek központjában
található, 26584 kötetes állománnyal rendelkezik, három részleggel és számos szolgáltatással
várja az olvasókat. A könyvtárban található egy helytörténeti gyűjtemény is, melyben
Fegyvernek múltjával és hagyományaival kapcsolatos tárgyakkal valamint dokumentumokkal
ismerkedhetnek meg a látogatók.
A könyvtár számos egyéb szolgáltatást is nyújt. Ezek között szerepel a könyvtárközi kölcsönzés,
internet szolgáltatás, fekete-fehér nyomtatás, fénymásolás és szkennelés.

A település kulturális életére a gyökerek őrzése a jellemző. A település méretéhez képest
kifejezetten sokszínű tevékenységet láthatunk. Az amatőr művészeteknek jelentős hagyományai
vannak. Korábban a felnőtt színjátszás, napjainkban az iskolai énekkarok és a diákszínjátszók, a
Művelődési Ház és a Baldácsy Művészeti Egyesület által működtetett citera zenekarok,
néptánccsoportok és a fúvós zenekar ápolják a művészeti hagyományokat és fellépéseik
gazdagítják az ünnepi rendezvényeket. A település rendkívüli erőssége a civil szervezetek
működése és a művészeti hagyományok (tánc, zene) nagyfokú ápolása
Fegyvernek 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
Civil szervezetek
A civil szféra jelentősége a gazdasági és társadalmi szerepvállalásában mutatkozik meg.
Nélkülük fontos társadalmi funkciók maradnának betöltetlenül, amelyek pedig a társadalom
demokratikus működését, valamint a lakosság önszerveződési igényeinek kielégítését
biztosítják. Emellett a szektor munkahelyteremtő szerepe, illetve egyre növekvő gazdasági súlya
sem elhanyagolható.
A településen 26 civil szervezet működik. Ezek közül a legtöbb embert érintő és a település
életében meghatározó szerepet játszó egyesületek, szervezetek a következők:
 Városi Sport Egyesület, tagjainak létszáma 200 fő,
 Fegyverneki Horgász Egyesület 340 fő,
 Baldácsy Művészeti Egyesület, tagjainak száma 85 fő,
 Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
 Katolikus Karitasz
 Hermann Ottó Vadász Társaság, tagjainak száma 30 fő,
 Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület, tagjainak száma 105 fő,
 R 16 Röpgalamb Egyesület, tagjainak száma 50 fő
Önkormányzati közalapítványok:
 „Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” Alapítvány,
 „Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” Alapítvány
 Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány
Az alapítvány komoly munkát végez a helyi tehetséges fiatalok ösztöndíj rendszerű
támogatásában. Helyi elszármazott polgár segítségével évente 15-20 tehetséges, kiváló
tanulmányi eredménnyel rendelkező helyi fiatal részesülhet pénzbeli, vagy eszközbeli (laptop,
számítógép) támogatásban A támogatásra fordított összeg az elmúlt években több 10 millió Ft.
2.5.4.Sport, kikapcsolódás

Fegyvernek Város sportlétesítményekkel közepesen ellátott település. Az általános iskola
mindkét tagintézménye rendelkezik egy-egy kisebb méretű tornateremmel, valamint egy-egy
bitumen-borítású kézilabda pályával. A település legnagyobb sportlétesítménye az Ifjúsági Park
területén elhelyezkedő Községi Sportpálya. A Sportlétesítmény magában foglal két nagyméretű
füves pályát, melyek közül az edzőpálya villanyvilágítással ellátott. A létesítményben található
még egy bitumen-borítású kézilabda pálya, egy-egy homokos strandröplabda és strandfoci pálya,
valamint egy használaton kívüli tanmedence.
A település legnagyobb civil szervezete a Fegyvernek Községi Sportegyesület, mely 1925-ban
alakult. Az egyesület jelenleg két szakosztállyal működik.
Labdarúgó szakosztály: jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bajnokság első osztályában
szerepelnek. A nyolc korosztályos csapat mintegy 150-200 főnek nyújt kulturált sportolási
lehetőséget. 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.
Női kézilabda szakosztály: a szakosztály 2009-ben éledt újra. Főként a helyi fiatal lányokra
épülő csapat a megyei első osztályban kézilabdázik. A szakosztály 2012-ben 20 fővel működik.
Fegyverneki Horgász Egyesület
Taglétszámát tekintve a legnagyobb horgászegyesület. Az egyesület vezetése évente többször
rendez verseny saját tagjai számára, mellyel fontos szerepet vállal a település közösségépítő
munkájában. Szoros együttműködést 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
Horgászegyesületből. Célja a tagok természetszeretetre és természetvédelemre, a halászati és
horgászati törvény és végrehajtási rendeletének, valamint az ezekre épülő különféle
jogszabályok betartására és betartatására való nevelése. A sporthorgászat fejlesztése,
népszerűsítése. Ezért külön figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági tagjaira.
R.16 Postagalamb Sportegyesület
A helyi „galambászok” egyesülete, akik a Postagalambok szakszerű tenyésztését és
versenyeztetését tűzték ki célul. A versenyek lényege: előre meghatározott (program szerint)
távolságra való szállítás, majd onnan történő feleresztés, a galambok hazaérkezésének rögzítése
speciális versenyórákban. Galambjaikat kortól függően különböző távolságokról versenyeztetik.
Egyéb sportolási lehetőségek
A községben az egyesületi sportolás mellett egyéb szabadidős sporttevékenységek is
végezhetők. A Művelődési 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 amatőr fogathajtókkal, de
említést érdemelnek az amatőr Rally-versenyzők is.
Tervek

A település sportkoncepciójának és a Fegyvernek Községi Sportegyesület sportfejlesztési
programjának megfelelően a község sportéletét az eddigieknél színesebbé kívánja tenni az
önkormányzat. A községi Sporttelep körbekerítése, öltöző épületének fejlesztése, új, minden
igényt kielégítő műfüves kispálya építése, a centerpálya nézőterének befedése a terv.
A sportlétesítmény területén fekvő tanmedence felújítására is sor kerülhet, mely az iskolai
úszásoktatás problémáját oldhatja meg. A fejlesztések mellett megfelelő figyelmet kíván
fordítani a szabadidősport rendezvények színvonalának emelésére. Igény esetén új szakosztályok
elindítása is lehetséges.
2.5.5.Egészségügy
A településen járó beteg ellátás működik, három háziorvosi, két gyermekorvosi, két fogorvosi és
négy védőnői körzettel. Ez a környék ellátottságához képest jónak mondható. A hétvégi ügyeleti
ellátást társult formában oldja meg a település. A településen két gyógyszertár működik, mely
ellátja Örményes és Tiszabő községeket is.
A település földrajzi elhelyezkedéséből és az egészségügyi infrastruktúra (fizikai, humán)
fejlettségéből adódóan mikrotérségi szerepet tölt be és ez a jövőben erősödni fog.
2000. 02. 15-től 2 gyermekorvos, 2005-től három területi védőnő és egy iskolavédőnő dolgozott
a rendelőben.
Az Észak-Alföldi Operatív program 4.1.2/A-2008-0011 számú pályázati projekt 2009. október
28-án kezdődött és 2010. június 25-én zárult, mely tartalmazta a fegyverneki Központi Orvosi
Rendelő bővítését, rekonstrukcióját, komplett akadály mentesítését, valamint orvosi műszerek,
eszközök beszerzését. A bővített Orvosi Rendelőben helyet kapott 2 új házi gyermekorvosi
rendelő, egy gazdasági iroda, pince és kazán helyiség, valamint ügyeleti rendelő, orvosi -,
asszisztensi- és gépkocsivezetői szoba. A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679
m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166
m2, emelet 130 m2. A pályázat legfontosabb célja az alapellátás keretein belül a gyógyítás
betegellátás szakmai színvonalának emelése volt.
Az orvosi rendelőben az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati feladatot –
vállalkozó orvosok, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók végzik.
Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat
működik. Valamennyi ellátási formájában az ellátott település betegforgalma 2012-ben összesen
64441 fő.
Az iskola-egészségügyi ellátást iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából látják el
fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével.

Háziorvos

Házi gyermekorvos Fogászat

Védőnők

Orvosi körzet:

3 db

2 db

2 db

3+1 db

Ellátottak száma

5.583 fő

1.573 fő

7.095 fő

523+766 fő

Egy körzetre jutó ell.

1.861 fő

786 fő

3.547 fő

Az egy háziorvosi körzetre jutó ellátottak (háziorvoshoz bejelentkezettek) száma jóval
meghaladja az országos és a megyei (1641 fő/körzet) átlagot.
Az ügyeleti szolgálatban résztvevő háziorvosok az önkormányzattal kötött szerződésben
rögzítettek szerint vesznek részt. Összevont ügyeleti szolgálat működik Fegyvernek, Örményes
és Kuncsorba település ellátásával. Az ellátandó lakosságszám közel 9.000 fő. Az ügyeleti
időben hétköznap rendelési időn kívül, ünnepnapokon és hétvégeken a nap 24 órájában elérhető
a szakszerű orvosi ellátás. Az ügyeletben 9 fő háziorvos, 5 fő asszisztens és 3 fő gépkocsivezető
vesz részt.

Összevont
orvosi
ügyelet helye

A
szolgálatban
résztvevő
orvosok
száma
összesen

Egy
alakalommal
az ügyeletet
ellátó
orvos/ok
száma

Év

2010. 2011.

2010.

2011. 2010. 2011.

2010.

2011. 2010.

2011.

Fegyvernek

6

1

1

1098

2015

63

8

Ügyeleten
megjelent
betegek
száma

2813

2968

Hívásra
történő
betegellátás

Mentőszállítás
igénybevétel

58

2.5.6.Szociális ellátás
Fegyvernek szociális ellátórendszeréről megállapítható, hogy adekvát lehetőségek biztosítottak.
Az önkormányzat lakosságszám szerinti kötelező szolgáltatásai biztosítottak, az ellátórendszer
a településen kiépített. Az önkormányzat a kötelező alapellátáson felül a település viszonylag
nagy területi elosztottságának megfelelően 3 Idősek Klubját tart fenn nappali ellátásban. A
településen a szakosított ellátásban 2 ápolást, gondozást nyújtó intézmény vesz részt az idős
ellátás részeként. Az egymásra épülő szolgáltatást az Önkormányzaton kívül a Megyei
Önkormányzat és a szociális vállalkozásban működő KHT. biztosítja.
A társadalmilag kirekesztett csoportok közül a településen jelentősen 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.
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a törökszentmiklósi Kistérségen
belül mikro-térségi szinten működik. Fegyvernek Város Önkormányzata, Örményes Község
Önkormányzata és Kuncsorba Község Önkormányzata 2007. július. 01-től intézményfenntartó
társulás keretén belül hozta létre a hatékonyabb gazdálkodás érdekében.
Tevékenységi köre: szociális ellátás szállásnyújtás nélkül. Szolgáltatásai Fegyvernek
településen:
 étkeztetés
 házi segítségnyújtás






nappali ellátás (idősek)
családsegítés
gyermekjóléti szolgáltatás
SOS segélyhívó telefonrendszer

A szociális törvény szerinti minden kötelező alapszolgáltatást biztosít az önkormányzat, ezen
túlmenően önként vállalt feladatok: 2 telephelyen működtetett Idősek Klubja és a
Polgárőrséggel közösen működtetett SOS segélyhívó telefonrendszer.
Az intézményben foglalkoztatottak száma: 27 fő, ebből 23 fő szakdolgozó, 3 fő gazdasági
alkalmazott és a dolgozók szakképesítése a munkakörüknek megfelelően 100%-os.
Az intézmény feladatellátása érdekében szoros együttműködést alakított ki többet között:
 Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőivel
 háziorvosokkal, ápolási otthonokkal
 átmeneti intézményekkel, helyi és környező ápolást-gondozást nyújtó intézményekkel
 hajléktalan ellátást segítő intézményekkel, a nyíregyházi Periféria Egyesülettel
 a törökszentmiklósi Kapocs a Mozgássérültek Segítségére Alapítvánnyal
 Szolnoki Esély Szociális Közalapítvánnyal
 Vöröskereszt szervezetével
 helyi Katolikus Karitas szervezetével
 pártfogói felügyelettel
 Áldozatsegítő szolgálattal
 Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulással
Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ által ellátottak száma (fegyverneki
telephelyen)
Gyermekjóléti
szolgáltatás
veszélyeztetett
gyermekek
száma

Év

Étkeztetés

Házi
segítségnyújtás

Nappali
ellátás

Idősellátás
összesen

Családsegítés
éves
forgalma

2006

112 fő

24 fő

111 fő

244 fő

3245 fő

111 fő

2007

126 fő

24 fő

91 fő

241 fő

3864 fő

98 fő

2008

112 fő

33 fő

89 fő

234 fő

3418 fő

113 fő

2009

115 fő

31 fő

85 fő

231 fő

4651 fő

117 fő

2010

110 fő

34 fő

90 fő

238 fő

3418 fő

111 fő

2011

164 fő

30 fő

90 fő

284 fő

2975 fő

126 fő

2012

150 fő

29 fő

90 fő

269 fő

1693 fő

115 fő

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete működése során kiemelt figyelmet fordít
az idős korosztály érdekeire, szükségleteik folyamatos figyelemmel kisérésére, a róluk való
gondoskodásra, épület felújítással, szakmai eszközbeszerzéssel és az ellátottak minőségi
kiszolgálása érdekében pszichológus alkalmazásával. A kiemelt ellátására való tekintettel 2008ban Fegyvernek Önkormányzata községi kategóriában: "Megyei Idősbarát Önkormányzat”
kitüntetést vehetett át.
Fegyverneken két ápolást, gondozást nyújtó intézmény működik. "Angolkert úti" IDŐSEK
OTTHONA fenntartója a megyei intézmény fenntartó központ. 2007. április 1-jével
integrálásra került a Törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthonával és Rehabilitációs
Intézményével. 2007-ig 50 fő férőhellyel működött 2007 második felétől 68 fő férőhelyre
bővült. Kihasználtsága 100%-os.
A demográfiai mutatók az időskorú számának emelkedését és a gyermek létszámok
csökkenését, a fogyatékkal élők, azon belül a mozgásfogyatékosok számának emelkedését
mutatják. A településen hiányzó ellátási forma a speciális ellátást igénylők ellátó rendszere
(fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, hajléktalanok). Nem kötelező ellátási forma, de mivel
nincs meg a megfelelő 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.
A már említett SOS segélyhívó telefonrendszer a lakosság megelégedésére a településen önként
vállalt feladatként, a polgárőrséggel közösen napi 24 órában működik. Célja a lakosság
közbiztonságának és egészségügyi sürgős ellátásnak a megoldása.
A gyermekélelmezési konyha önállóan működő önkormányzati intézmény. A településen
jelenleg meleg étkeztetést biztosító intézmény, mely étteremmel is rendelkezik. Az intézmény
által foglalkoztatottak létszáma 18 fő. A teljesített átlagos statisztikai állományi létszám 17,65
fő, a rendelkezésre álló épületek száma 4 db.
2.5.7.Közbiztonság
A településen Rendőrőrs működik. Az őrsparancsnokkal együtt rendszeresített létszám 16 fő,
ebből jelenleg 1 fő parancsnok-helyettesi beosztás nincs betöltve. A közrendvédelmi
állománynak közvetlen parancsnoka az őrsparancsnok volt, ez évben sikerült állománytábla
módosítással létrehozni egy KMB csoportvezetői beosztást. Az illetékességi területhez tartozó 5
településen 7 kmb, emellett 1 fő járőrvezető és 4 járőr státuszán 6 próbaidős őrmester teljesít
szolgálatot.
Az őrs illetékességi területén a bűnügyi tevékenységet nyomozócsoport végzi. A bűnügyi
csoportban jelenleg 2 nyomozó és egy technikus lát el a bűnügyi ügyfeldolgozó munkát. A
tervek között szerepel még egy fő nyomozó beállítása. A 7 rendszeresített körzeti megbízotti,
valamint két járőri státusz betöltött. Az őrshöz tartozó település: Fegyvernek, Kuncsorba,
Örményes, Tiszabő, Tiszagyenda és Tiszaroff.
A rendőrőrs mellett az 1995. június 17-én 30 fővel megalakult polgárőrség gondoskodik a
település és környéke biztonságára. Az egykori alapító tagokból még két fő jelenleg is aktívan
vesz részt a munkában.
Céljuk: A közbiztonság megtartása a rendőrségi szervekkel karöltve, valamint megfelelő

együttműködés a lakossággal. Rendezvények alkalmával eligazítás és megfelelő segítségnyújtás
és tájékoztatás is feladatuk.
Létszámuk jelenleg 17 fő és tevékenységi körük bővült a Fegyverneken kialakított SOS rendszer
kialakításával. Munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik, napi 16 ó ill. hétvégeken és
ünnepnapokon 24 órás ügyeletet adva.
2.6.Gazdasági helyzet
2.6.1.Mezőgazdaság
Fegyvernek mezőgazdasági jellegű település, ahol kiemelkedő a kalászosok, elsősorban a búza
termesztése. Földrészlet statisztika, művelési áganként
művelési ág

összes alrészlet terület
(ha)

erdő

140

gyep

434

gyümölcsös

187

kert

4

nádas

8

szántó

5217

Termőterület
összesen:

5990

termelésből
terület
Összesen:

kivett

1158
7148

A fontosabb növénykultúrák megoszlása az összes mezőgazdasági terület függvényében:
- búza, árpa:
60%
- napraforgó
20%
- kukorica
10%
- zöldség, gyümölcs 10%
A gyümölcstermesztés szerepe erősen lecsökkent - a támogatások ellenére alig történtek
telepítések az utóbbi időben -, amit a termesztéstechnológia korszerűtlensége, valamint a
nyomott felvásárlási árak és elaprózódott „birtokszerkezet” okoznak.
A zöldség- és gyümölcstermesztésben nagy lehetőségek vannak, a hagyományok, valamint a

termőföldi adottságok megfelelőek.
2.6.2.Ipar
Ha a kistérséget nézzük, akkor Fegyvernek nemcsak lakosságszám alapján mondható a második
legjelentősebb településnek, hanem minden egyéb mutató szerint is. Jelentős iparral
Törökszentmiklós rendelkezik és Fegyverneken kívül a település kis lakosságszámúak. Ebből
adódóan összefogva és együtt dolgozva lehet fejlődést elérni. Nem véletlenül szerepel a
kistérségi stratégiában is a kohézió erősítése. Fegyvernek elismerten mikro térségi központi
szerepet tölt be Törökszentmiklós mellett.
A községből elsősorban Szolnokra, kisebb mértékben Törökszentmiklósra, Jászberénybe járnak
nagyobb számban dolgozni, elsősorban a kereskedelem, ipar és igazgatási jellegű munkakörbe.
Ezek a dolgozók tömegközlekedés igénybevételével járnak munkahelyükre. A tömegközlekedés
kedvező feltételei (30 percenkénti autóbuszjárat) segítségükre van ebben. Időszaki munkát,
főként a mezőgazdaság, növénytermesztés területén végeznek.
A Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett összeszerelő és élelmiszer jellegű
termékek csomagolását végző üzembe a környék településeiről több száz fő ingázik be naponta
Fegyvernek területére.
2.6.3.Szolgáltatás, kereskedelem
A kereskedelem és szolgáltatások terén elmondható, hogy a település kereskedelmi hálózata
kielégíti az átlagos lakossági igényeket
A településen összesen 101 kereskedelmi üzlet van. Ebből élelmiszer, vegyes, vendéglátó 48,
egyéb 53 db (2013. januári önkormányzati adatok alapján).
A településen működő vállalkozásoknak átfogó térségi szerepük van, a Takarékszövetkezet, a
Szakiskola, a Rendőrőrs és az ÁFÉSZ,kapcsán. A legjelentősebb kereskedelmi foglalkoztató a
Fegyvernek és Vidéke ÁFÉSZ, mely jelenleg 57 főt foglalkoztat.
1994-ben csatlakozott a COOP hálózathoz. 16 egységük van, 10 élelmiszer, 5 iparcikk, 1
vendéglátó. Működési területe Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Tiszabő.
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 iparűzési adó
fizetési kötelezettség (eFt)

Mezőgazdasági vállalkozók

30

469 930

9 399

137

255 531

5 110

Ipar

21

545 285

10 906

Kereskedelem

53

268 025

5 360

Vendéglátás

20

29 692

594

Szolgáltatás

136

1 459 541

29 191

Összese n

397

3 028 004

60 560

Őstermelők

Foglalkoztatók a településen:

Foglalkoztatók

Tevékenység

Alkalmazotti
létszám

Kunszöv Fegyvernek

kötött-hurkolt divatruházat, valamint sportés szabadidő ruházat gyártásával foglalkozik

80 fő

Angolkert
Otthona

Idősek

idősek bentlakásos és szociális ellátása

29 fő

Aranykor
Otthona

Idősek

Bentlakásos
ellátással

idősgondozás

teljes

körű

15 fő

Fegyverneki Autójavító
Kft

tiszta
profilú
autójavítás,
alkatrészkereskedéssel ,autómentéssel, valamint autók
háztól-házig történő szállításával,

13 fő+ 13 fő
szakmunkás-tanuló

Bervent
HőLégtechnikai Kft.

és

ventilátor gyártás és mezőgazdasági
terményszárítók javítása, levegő tisztítók,
hőfejlesztők gyártására, galván átemelő
kocsik készítése.

8 fő

Életért”
Közhasznú

nagy kézügyességet igénylő manuális
tevékenység, precíz munkát követelő játék
összeszerelés és élelmiszerjellegű termékek
csomagolás

240 fő

Hermann Felületkezelő
és Szolgáltató Kft

galvanikus
fémbevonás
és
eloxálás,
alkatrészek végső felhasználási területei az
autóipar, mezőgazdasági- és háztartási
gépgyártás, építőipar.

44 fő

Teljes
Nonprofit
Kft

megváltozott
munkaképességű

Hungaro
Szövetkezet

Thermo

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

10fő

Fegyvernek és Vidéke
Áfész

kiskereskedelmi értekesítési tevékenységet,
kereskedelmi, vendéglátói szolgáltatást

56fő

Kunhalom Agrária Kft.

tejelő szarvasmarha tartás, mezőgazdasági
tevékenység

50fő

Kübler-Vesta
Fűtéstechnikai kft.

Csarnokfűtési
rendszerek
gázüzemű
sötétsugárzóval
igényeknek
megfelelően;
szervizhálózat.

telepítése
egyedi
országos

11fő

Pál Sándor Autószerelés

tiszta profilú autójavítás, műszeres mérések,
állítások

6 fő

Fegyvernek és Vidéke
Takarékszövetkezet

Pénzügyi tevékenység

60 fő

2.6.4.Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus
A település turisztikai erősségei között szerepel a Holt–Tisza, mint gazdasági és turisztikai
forrás, a jelenleg turisztikai lehetőségek 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 főként a pozitív hatásai
érvényesülnek. Fegyvernek jó néhány turisztikai vonzerőt jelentő attrakcióval rendelkezik, s
ezeket a lehetőségeket folyamatos fejlesztéssel igyekszik a jövőben kihasználni. A turizmusfejlesztés sikerének érdekében a programválaszték bővítése , a szolgáltatások, szálláshelykínálat
színvonalának emelése, a település imázsának tudatos közvetítése a település célja.
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 természetkedvelőket. Ennek érdekében fokozott figyelmet
fordítanak a természeti környezet tisztaságának megóvására.
A turizmus Fegyvernek számára kiemelt fontosságú, gazdaságának jelentős húzóágazatává
válhat. A településben rejlő lehetőségek kiaknázása folyamatban van, melynek fontos lökést
adhat a település várossá nyilvánítása.
Idegenforgalmi szempontból Fegyvernek Város kiemelkedő adottságokkal rendelkezik. Külön

szegmensként van jelen az épített és természetes környezet.

2.6.5.Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet
A munkanélküliségi ráta a ’90-es évek elején jellemző 23-25% körüli értékről 10-12%-ra
csökkent. A munkanélküliek közül a tartós munkanélküliek aránya 45%. Az 1994-es 64,4%-os
értékhez képest ez is csökkenő, javuló tendenciát mutat, bár az arány még így is magas.
Foglalkoztatottság, munkanélküliség:
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Fegyverneken 2012. év 07. 20-i adat szerint a nyilvántartott álláskeresők száma 612 fő. A
munkavállalási korú népesség 4546 fő. Relatív mutató: 13,46% (a nyilvántartott álláskeresők 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 a 2013.
január 1-jei változásokig a település önkormányzata és a fenntartásában működő intézmények.
Nagy segítség a START közmunka program által teremtett munkavégzési lehetőség. Ennek
keretében 2012-től 450 főt foglalkoztatott az önkormányzat, mely élénkítette a település
mezőgazdasági termelését.
A kistérség vállalkozásainak pozitív lökést ad a vállalkozásra alkalmas telephelyek szabad
kapacitása és a szajoli logisztikai lehetőség, illetve a tervezett gyorsforgalmi út Abony és
Fegyvernek között.

2.7.Infrastrukturális helyzet
A település lakóház-állományának zöme földszintes, a 80-90-es években épült tetőtér beépítéses
családi házak elsősorban az újabb osztású részeken, a település peremterületein találhatók. A
település központjában a Felszabadulás út mindkét oldalán találhatók a polgárosodás jeleit
magukon viselő földszintes, padlásmagasításos, nagyobb belmagasságú és méretű, gazdagon
díszített homlokzat kiképzésű lakóházak.
Az önkormányzat belső statisztikája alapján a lakás állomány 2012. év végén 2687 db volt, mely
még mindig emelkedést mutat.
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Fő/Település
Épített lakások
száma

1860 1892 2009 2012

2.7.1.Úthálózat, közlekedés
Vasút
A település vasúton a Budapest- Szolnok- Záhony vonalon érhető el. A település FegyvernekÖrményes vasútállomásról érhető el, mely Örményes közigazgatási területén, a fegyverneki
belterülettől mintegy 9 km-re található.
Közút
A 4. számú főút átszeli a település Szapárfalui részét, ezzel igen jó kapcsolatot ad az átmenő
forgalom vezetésével a közúti forgalom lebonyolítására Budapest- Debrecen és az országhatár
között.
Autóbusz összeköttetés: Szolnok - Törökszentmiklós - Fegyvernek - Tiszabő - Tiszaroff; Szolnok
- Törökszentmiklós – Fegyvernek - Karcag; Szolnok - Törökszentmiklós - Szapárfalu Kisújszállás; Szolnok - Törökszentmiklós - Fegyvernek - Tiszabő - Tiszaderzs; Fegyvernek Örményes – Kuncsorba, Szolnok- Törökszentmiklós- Fegyvernek- Kunhegyes- Tiszafüred. A
település belterületén helyi tömegközlekedési járat nem üzemel, de ez a 20-30 percenként
közlekedő helyközi járatokkal megoldott.
A környező nagyobb helységektől való távolsága: Kunhegyestől 25 km-re, Kisújszállástól 18,7
km-re, Törökszentmiklóstól 15,6 km-re, Szolnok megyeszékhelytől 34,4 km-re fekszik.
A település közvetlen kapcsolata Tiszafüreddel a 34-es számú főközlekedési úttal, míg a település
fő gerincét adó 3216. jelű országos mellékúttal szintén biztosított. A település összeköttetésben
van a 4204. jelű országos mellékúttal Kuncsorbával, valamint a 3223. jelű úttal Nagykörűvel a
Tisza folyóig.
A település erőssége a jó megközelíthetőség a 4. számú főút, ill. Törökszentmiklós, Szolnok
közelsége miatt.

Vízi közlekedés
A településnek hajókikötője nincs, a közúti közlekedést Fegyvernek-Nagykörű között a Tisza
folyón áthaladó komp biztosítja.
Önkormányzati utak, járdák
2004-ben az önkormányzati tulajdonú utak hossza 189,859 km, ebből belterületi út 45,587 km,
melyből 37,025 km burkolt út (80 %). Külterületen 144,272 km úthálózat van, melyből 6,030 km
kiépített. A járdahálózat hossza 2012 évben 72 km (80 %-os kiépítettség).

2.7.2.Ivóvíz-ellátás, vízgazdálkodás
A belterületi ivóvízhálózat az 1960-1970 –es években épült ki, hossza 92,9 km, amelyből 39,7
km bekötővezeték. A hálózat zömében körvezetékes. Az ivóvízhálózatba bekötött
fogyasztóhelyek száma 2747. Az ivóvízhálózatba nem kötött lakások a községben üzemelő 19
db közkifolyóról ellátottak, így a belterületen a lakosság 100%-a számára biztosított a vezetékes
ivóvíz. A kitermelhető vizek mennyiségileg kielégítik a település vízigényét, azok rendszerint
jó minőségűek.
A községi vízművet 1970-ben helyezték üzembe. A Fegyverneki Vízmű telep kapacitása 2800
m3/nap, kihasználtsága átlagosan 26 %-os. A vízfelhasználás mennyisége átlag 550 m3/nap.
Az ivóvíz a település területén lévő rétegvízre telepített, 4 db mélyfúrású kútból származik. A
termelésbe állított ivóvízbázisok megfelelő természeti hidrogeológiai védettséggel
rendelkeznek, nem minősülnek sérülékenynek.
A községben 200 m3 térfogatú térszíni tároló és 100 m3 térfogatú hidroglóbusz található,
utóbbi felújítása 2010. évben megtörtént.
Az Intézmény 2013 évben a - 2010 évihez hasonló – átalakuláson megy keresztül, mivel az
ivóvíz-, szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat átadta a Tisza-menti Regionális
Vízműveknek (TRV). Az átadással együtt az Intézmény 12 dolgozója kerül át a TRV–hez.
2.7.3.Csatornahálózat, szennyvíztisztítás
A település jelenleg nem rendelkezik szennyvízelvezető csatornahálózattal. A keletkezett
szennyvíz ingatlanok környezetében elhelyezett zárt, szigetelt szennyvízgyűjtő aknákban kerül
összegyűjtésre, majd szippantással a szennyvíztisztító telepre szállítják.
A telep működését tekintve SBR technológiával üzemel. A telep kapacitása 150 m3/nap,
kihasználtsága csaknem 100%-os, a tisztított szennyvíz elsődleges befogadója az utótisztító tó.
E telep fogadja be a szomszédos Örményes és Kuncsorba településről is a naponta szippantott
szennyvizet. Ez a szennyvízkezelés azonban a rossz állapotban lévő szennyvízgyűjtő aknák
miatt, melyekből sok esetben a talajba szivárog a szennyvíz, jelentős környezetszennyezést
okoz. A környezetszennyezés mellett jelentősen akadályozza a nagyobb beruházások
megvalósulását, mely jelenleg a település még intenzívebb fejlődésének a gátja.

A település vezetése évek óta foglalkozott a probléma megoldásával, melynek eredményeként
2012. március 29-én aláírásra került „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 számú projekt
támogatási szerződése.
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 önerőt kell a településnek biztosítani.
A megvalósulással a település jelenlegi lakott területének nagy lakósűrűségű, 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 az alábbi környezetvédelmi, ökológiai és gazdaságfejlesztési célok
valósulnak meg:
 a 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
előírt határértékeket,
 biztosított lesz a szippantott szennyvíz kezelése
 nagy volumenű ipari, kereskedelmi, oktatási, kulturális, sport és egyéb fejlesztések,
beruházások jöhetnek létre.

2.7.4.Villamosenergia- és gázellátás
Fegyvernek elektromos ellátását a törökszentmiklósi 120/120 KV-os állomás biztosítja közel
100%-ban. E mellett a településen délről Örményes felől, keleti irányból Kenderes felől, északi
irányból Tiszabő felől, nyugaton Nagykörű felől van betápláló rendszer. A meglévő 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 jelentősen nem változik. A meglévő rendszer bármilyen újabb lakossági,
kommunális és vállalkozói igényt tud fogadni. A település közvilágítási rendszerének
korszerűsítése 2002-ben történt. A közterület megvilágítási szintje megfelel a vonatkozó
előírásoknak.
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 10001200 m3 (Forrás: TIGÁZ).
A településen két telephely található, ahol üzemanyag töltési lehetőség van. (MOL kút, Pajola
Bt.) Ezeken kívül a település belterületén, 9 lakótelken történik konténeres PB gáz értékesítése.

2.7.5.Kommunikáció, hírközlés, segélyhívás
2004-ben a telefonhálózatba bekapcsolt lakások száma 1700 (65 %). Fegyvernek Város
távközlő rendszerének vázát a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság üzemeltetésébe tartozó
fényvezető 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 lehetőség (ADSL, kábelnet, mikrohullámú)
biztosított.
Helyi tv, illetve rádió nem működik. A lakosság tájékoztatása az önkormányzat által
ingyenesen kiadott, kéthavonta megjelenő Fegyverneki Hírmondóban és a kistérség
központjában működő Törökszentmiklós Rádión keresztül történik. Ezt kiegészíti a település
honlapján található információs bázis, valamint a véleménynyilvánításra alkalmas fórumok.
A település egyik fontos kommunikációs eszköze az „SOS Segélyhívó telefonszolgálat”.
A rendszer 2012. április elején kezdte meg működését az Önkormányzat, Rendőrség, a
Polgárőrség és a Szociális Gondozási Központ együttműködésével. Az új szolgáltatás kiépítése
egyedülálló a térségben, mely a lakosság közbiztonsága és sürgős egészségügyi ellátása
érdekében működik. A lakossági igények alapján eddig 85 fő kapott ingyenesen készüléket és
kapcsolódott be a hálózatba. Először csak a vezetékes telefonnal rendelkezőknek, de most már a
mobiltelefonnal rendelkezők részére is biztosítani tudják a szolgáltatást.
Az SOS szolgáltatás a nap 24 órájában működik, munkanapokon reggel 800 órától 1600 óráig
a Gondozási Központ, délután 1600 órától másnap reggel 800 óráig, illetve szombat, vasárnap
és ünnepnapokon a Polgárőrség látja el az SOS hívásokkal kapcsolatos feladatokat. Ehhez
partnerek a településen működő orvosok,a rendőrség, települési civil szervezet és egy
önkormányzati intézmény is.
2.7.6.Hulladékgazdálkodás
A településen 2003-március 1-jétől megoldott a szervezett, kötelező szilárd hulladék
közszolgáltatás. A hulladék ártalmatlanítása lerakással történik a Kétpói Regionális
Hulladéklerakó Telepen. A rendszeres kommunális szilárd hulladék az önkormányzat saját
tulajdonú eszközeivel maga végzi. A már nem üzemelő fegyverneki szeméttelepen a
rekultivációs munkák 2010. évben megtörténtek. A településen komposztáló telep megépítését
célozták meg, pályázatok segítségével folyik a település területén a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése.
A kommunális szemétgyűjtésbe bevont lakások száma 2565 (98 %), minden ingatlanon
kötelező a közszolgáltatás igénybevétele. A lakosságtól elszállított összes települési szilárd
hulladék mennyisége 2011-ben 1074 tonna.

2.8.Környezeti elemek állapota
2.8.1.Levegő
Jelenleg imissziós mérések Fegyvernek területén nem történnek, a rendelkezésre álló adatok
1999-ből származnak, a tapasztalatok alapján azonban az alábbi következtetések vonhatók le:
- A közlekedés főleg a településen áthaladó főközlekedési utak, csomópontok mentén járul
hozzá a kén-dioxid, a nitrogén-oxidon, a szén-monoxid és a különböző aromás
szénhidrogének szintjének növekedéséhez. A szállópor, valamint nitrogén-dioxid
koncentráció mértéke a 4. sz. főútvonal településen belüli szakaszán jelentős.
- A szén-dioxid kibocsátás a település egész területén a fosszilis tüzelőanyagok égetésekor
jelentős, azonban a gázprogram eredményeként a lakossági fűtésből eredő légszennyezés
jelentős mértékben csökkent.
Levegőtisztaság-védelmi követelmények:
A település területén levegőtisztaság-védelmi szempontból védett területnek minősül a település
délkeleti iparterülete, melynek területi nagysága 24ha, valamint kiemelt védettséget élvez a
Közép-Tisza Tájvédelmi Körzet területéből a tiszai hullámtér mintegy 112ha-nyi területe.
Gazdasági tevékenységből származó légszennyezés:
A mezőgazdaság főleg porral, az energiaellátó rendszerek üzemeltetéséből származó
anyagokkal, valamint a parlagon hagyott területeken a gyomnövények pollenjeivel, illetve
alkalomszerűen a repülőgépes permetezések által növényvédő-szerekkel szennyezi a levegőt.
A belterületi állattartás esetén, főleg nyári időszakban az állattartáshoz kapcsolódó bűz okozhat
problémát.
2.8.2.Felszíni vizek
Fegyvernek a domborzati adottságok és a terep lejtésének alapján síkvidéki település típushoz
tartozik.
Települési vízrendezés feladata a települést fenyegető vízkárok megelőzése és elhárítása. Az
elhárítás érdekében meg kell oldani a területre hulló csapadékvíz összegyűjtését és rendezett
elvezetését a befogadókba, valamint a káros, tartósan magas szintű talajvizek elvezetését, ezzel
a talajvízszint szabályozását.
Fegyvernek-Szajoli belvízrendszer része a településünket is magába foglaló 64/a számú, 123
km2 területű Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet. Községünk belterületéről Büdöséri
főcsatornán, Kocsordosi főcsatornán illetve közvetlenül kerül bevezetésre belvíz az Alsóréti
Holt-Tiszába. Öblözetünk befogadója az Alsóréti Holt-Tisza, fő befogadója az élő Tisza.
A belterületi nyílt és zárt elvezető rendszer a hozzá tartozó műtárgyakkal egységes hálózatot
alkotva a csapadékvizeket gravitációsan, vagy szivattyús beemeléssel a befogadókba juttatja. A
település csapadékvíz elvezető rendszerek lényeges elemei a nyílt csapadék csatornák,
övárkok, útárkok. A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer tulajdonosa 1992-től Fegyvernek
Város Önkormányzata, üzemeltetője pedig a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézménye.

2.8.3.Felszín alatti vizek – ár- és belvíz-védelem
Fegyverneken a Vízmű feladatai közé tartozik a Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése is. A 123
km2 területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km
hosszú Alsóréti Holt-Tisza. A településen a belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza:
15.657 m. Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11
belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végzik.
A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl az intézmény mezőgazdasági vízszolgáltatás
keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az
öntözővíz pótlására évente 50-100 em3 vizet vásárolnak az NK-IV-1 rendszeren keresztül.

2.8.4.Zaj
Közlekedésből származó zajterhelés:
A fő közlekedési utak mentén, illetve a település azon részén, melyet érint a helyközi közúti,
illetve a vasúti közlekedés, magasabb zajhatásnak vannak kitéve az ott lakók.
Ipari és szórakoztató zaj:
Ezen zajforrások nem meghatározóak a településen, a különböző nagyobb rendezvények esetében
természetesen előfordulhat a szokásosnál nagyobb mértékű zaj.
2.8.5.Zöldfelületi rendszer
A önkormányzat feladata a parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozása, belterületen
6,9123 ha, külterületen kb 8 ha terület.

3. SWOT Analízis
A célkitűzések megalapozásához Fegyvernek környezeti, társadalmi és gazdasági állapotának
értékelése alapján szükséges meghatározni a főbb fejlődési, fejlesztési irányokat. Ennek egy jól
bevált módszere az ún. SWOT analízis, amely a belső és külső tényezők alapján vizsgálja az
adott állapotot és meghatározza a kitörési irányokat.
Az egyes betűk jelentése:
S - erősségek (strengths)
W - gyengeségek (weaknesses)
O - lehetőségek (opportunities)
T - fenyegetések (threats)
Fegyvernek lakói szorgos emberek, erre alapozva fontos - a most nagy munkanélküliség
felszámolására - munkahelyek kialakítása, kézműves ipar mielőbbi bevezetése. A mezőgazdaság,
a növénytermelés, állattenyésztés és a nagy múltra tekintő kertészet a községben mindig is
meghatározó volt. A szakemberek segítségével és a szakképzett fiatalokkal ez megvalósítható
terv, és vonzást jelent a Fegyvernek körül lévő falvaknak is. A település helyzetéből és gazdasági
struktúrájából adódóan a napenergia, szélenergia és biomassza, hasznosítási lehetőségei
jelentősek. Ezen kívül az energiaerdők telepítése és hasznosítása is tervezés alatt áll, bízva a
városi rang elérésében, a tervek nagyobb lökést kapnak a megvalósítás felé.

ERŐSSÉGEK
Társadalmi
pillér

•
•
•

•
•
•
Környezeti
pillér

•
•
•
•
•
•
•

civil szervezetek együttműködése
településközi
együttműködések,
társulási lehetőségek kihasználása
térségi
szerep:
ÁFÉSZ,
Takarékszövetkezet,
szakiskola,
rendőrőrs,
értékes történelmi múlt, építészeti
értékek
együttműködési készség a lakosság
részéről
rendszeres közösségi rendezvények
kedvező földrajzi fekvés
jó megközelíthetőség 4.sz főút
közelsége
jelentős
arányú
öntözhető
földterület
Szolnok,
Törökszentmiklós
közelsége
természetvédelmi értékek
termelő és szolgáltató szektor
környezetterhelése alacsony
a védett természeti területek
biológiai sokfélesége jelentős

GYENGESÉGEK
•
•
•
•
•

öregedő lakosság
eltartottak száma mgas
csökkenő gyermekvállalási hajlandóság
segélyezésre szorulók növekvő száma
munkanélküliség

•

4. sz. főút a település egy részéhez túl
közel van, ez környezeti terhelést jelent

•

Gazdasági
pillér

•
•

•
•
•
•
•
•

a táji és geomorfológiai adottságok
kedvezőek
a talaj szennyezettsége csekély
mezőgazdasági termeléshez jók a •
természeti adottságok, termelési
hagyományok
Holt-Tisza, mint gazdasági és
turisztikai forrás
fejlett települési infrastruktúra
jól kiépült egészségügyi alapellátás
művészeti hagyományok (tánc,
zene)
középfokú oktatás is működik
családi gazdaságok megléte

LEHETŐSÉGEK
Társadalmi
pillér

Környezeti
pillér

•

alap- és középfokú oktatási, sportés
szabadidős
infrastruktúra
fejlesztés
•
civil szervezetek erősödése
•
kulturális kínálat bővítése
•
roma művészeti és kulturális
programok
•
egészségmegőrző
programokhoz
való kapcsolódás, újak indítása
•
részvétel
a
roma
lakosság
integrálására
irányuló
programokban
•
fiatalok szórakozási lehetőségeinek
bővítése
•
jól kihasznált közösségi terek
kialakítása
•
a lakosság környezettudatosságának
növelése
•
szakképzés
•
fiatalok képzése a helyi, térségi
igényeknek megfelelően
•
figyelemfelhívó rendezvények
•
a
4-es
számú
főútvonal
korszerűsítése
•
településkép javítása
• holtág rehabilitáció folytatása
• holtághoz
kapcsolódó
turisztikai
fejlesztések
• mezőgazdasági termelés és feldolgozás
korszerűsítése
• erdőtelepítési programok
• szelektív hulladékgyűjtés beindítása

munkanélküliség

FENYEGETÉSEK

•
•
•
•
•

népességfogyás
lakosság elöregedése
társadalmi elidegenedés
globalizáció hatása
életszínvonal romlása

•

Környezetterhelő
tevékenységek
betelepülése
A
közlekedés
okozta
környezetszennyezés megnövekedése
Erőforrás-készletek csökkenése
Mezőgazdasági
túlhasznosításból
adódóan talajok kimerülése
Felszín alatti vizek szennyezettségének
növekedése
Légszennyezettség növekedése
Természeti értékek pusztulása

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gazdasági
pillér

szennyvízhálózat kiépítése
ivóvíz hálózat rekonstrukciója
településközpont kialakítása
kistérségi természetvédelmi, fejlesztési
együttműköés
kialakításának
megszervezése
• megújuló energiaforrások alkalmazása
•
alközponti szerep
•
turisztikai célú beruházások
•
állami és EU -s támogatások,
magántőke bevonása
•
tőkeerős cégek betelepülése
•
települési infrastruktúra fejlesztése
•
mezőgazdaság és élelmiszeripar
modernizálása
• a térségi szerepek erősítése
• mezőgazdasági
kézi
munkaerő
(zöldség-, gyümölcskertész) képzése
• öntözőrendszerek
fejlesztésekörnyezettudatos gazdálkodás ösztönzése
• vállalkozói,
termelői
együttműködések ösztönzése
• a szolgáltatások fejlesztésére irányuló
beruházások ösztönzése, segítése
• tőkevonzó képesség erősítése
• települési menedzsment, marketing és
lobbitevékenység fejlesztése
• alternatív energiára épülő ipar
fejlesztése
• mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar
települése
• gyógyturizmus

•
•
•
•
•
•
•

fiatalok elköltözése
munkanélküliség növekedése
a gazdasági válság hatása sokáig
érezhető
hosszú távú finanszírozási problémák
vállalkozási önerő hiánya
közutak állapotának romlása
Jászberény és Törökszentmiklós elszívó
ereje

4.STRATÉGIA

4.1.Célállapot
Cél a fenntartható fejlődés elősegítése, melynek következményeként megvalósul az erőforrások
gazdaságos felhasználása. Fellendül a település gazdasága, fejlődik társadalma, új munkahelyek
jönnek létre, bővülnek a jövedelemszerzési lehetőségek és a lakók több figyelmet fordítanak a
környezetvédelemre és a megújuló energiaforrások használatára.
A Város vezetése a lakossággal együttműködve pedig mindent megtesz azért, hogy a
fenntarthatóság szolgálatában álló döntések szülessenek és a környezeti erőforrásokkal
kíméletesen gazdálkodó fejlesztések valósuljanak meg.
A jövőkép eléréséhez azonban hosszú távú (9–20 év) célkitűzések, középtávú (4–8 év) tematikus
célok, ill. rövidtávú (1–3 év) részcélok megvalósulására van szükség.

4.2.Prioritások
A fenntartható fejlődéshez, mint központi célhoz szükséges a fenntarthatósági pillérek
megerősítése. A megerősítések fontossági sorrendbe helyezése prioritásuk szerint kell történjen.
Az elsőrendű szolgáltatási igények és problémák, kérdések felfedése a közösségi kérdőíveken
keresztül.
Társadalmi prioritások: helyi egyetértés megteremtése a település alapértékeiről, az egészséges
életkörülményekről, a jelenlegi és jövő generációi számára szükséges feltételek biztosításával.

társadalmi szemléletformálás a Fenntarthatóság jegyében,

intézményi működés hatékonyságának növelése

egészségügyi helyzet fejlesztése,

szociális helyzet fejlesztése,

oktatás, képzés fejlesztése

közbiztonság fejlesztése,

kulturális élet gazdagítása,

esélyegyenlőségi jogok biztosítása,

közösségi közlekedés fellendítése

gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése.
Gazdasági prioritások: jelentős mértékben támaszkodik az emberi munkaerőre, a megújuló
energiaforrásokra, erőforrásokra és a nemzetgazdaság egésze szempontjából optimális gazdasági
formációkra.

Nemzetközi együttműködés

az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények hatékony működéséhez
szükséges gazdasági feltételek megteremtése,

ipar fejlesztése,

mezőgazdaság fejlesztése,

gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) fejlesztése,

vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése

munkahelyteremtés.
Környezeti prioritások: a káros anyagoktól való védelemmel és a természeti erőforrások
hatékony hasznosításával garantáljuk a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény- és
állatvilág életkörülményinek és sokszínűségének fennmaradását.

Környezetismeret, környezettudatosság

Települési és épített környezet védelme

a lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, zaj)

infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése,

energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása,

zöldterületek védelme, fenntartása – növény és állatvilág fenntartása

hulladékgazdálkodás.

4.3.Várható hatások
A Local Agenda 21 terv készítése során a Fenntartható Fejlődés eléréséhez kitűzött fő- és
részcélok, valamint az ezek megvalósításához szükséges programoknak lehetnek közvetett és
közvetlen hatásai az egyes fenntarthatósági pilléreket tekintve. A várható hatásokat a 3 fő pillérre
vonatkozóan az alábbiakban soroljuk fel:
Társadalmi hatások:

környezettudatos nevelés az oktatásban,

közoktatás helyzete javul, korszerűsödik,

a lakosság környezettudatossága nő,

esélyegyenlőség javulása,

egészségügyi ellátás javul,

elvándorlás mértékének csökkenése,

a lakosság korösszetétele javul,

a lakosság gyermekvállalási kedve nő,

a fiatal munkaerő helyben maradása,

munkanélküliség csökken,

kulturális értékek, hagyományok, sport, művelődés megőrzése,

vendéglátás, idegenforgalom, turizmus javul,

látogatók számának növekedése,

szociális ellátás javul,

közbiztonság javul,

javuló életminőség.
Gazdasági hatások:

infrastruktúra javul,

közösségi közlekedés javul,

megközelíthetőség javul,

vállalkozások száma nő,

beruházások száma nő,

turizmus, idegenforgalom fellendülése,

megújuló- és energiatakarékos energiaforrásokra való áttérések,

foglalkoztatás, munkaerőpiac helyzete javul.
Környezeti hatások:

a környezet minősége, állapota javul,

a levegő minősége nem romlik,

a talaj minősége javul,

a felszín és felszín alatti vizek minősége javul, szennyezettsége csökken,

a zaj és rezgés okozta környezetterhelés csökken,

hulladékgazdálkodás helyzete javul,

a zöldfelületi rendszerek állapota, minősége javul,

biológiai aktivitásérték növekszik,





védett területek és helyi értékek fennmaradnak,
új védelem alá helyezendő területek, értékek kijelölése,
természetes élőhelyek fennmaradnak.

5. MEGVALÓSÍTÁS
Jelen fejezetben a fenntarthatósági pillérekre vonatkozó prioritások megvalósításához szükséges
részprogramok, projektek kerülnek felsorolásra, részletesen tárgyalva a várható eredményeket és
a megvalósítás körülményeit, feltételeit (cél, célcsoport, ütemezés, partnerek, beruházási költség,
megvalósítási keretek). Az egyes intézkedések kijelölésénél forrásként szolgáltak a település
pályázati anyagai; a folyamatban lévő, vagy beadásra tervezett pályázatokon kívül a tervi
hierarchiában felsőbb szinten lévő tervek, programok, koncepciók, stratégiák által megjelölt
fejlesztési irányokat vettük figyelembe.
A megjelölt fejlesztési programok ajánlások, melyek a fenntarthatósági szempontok
érvényesülését célozzák, irányt mutatnak a további feladatok kitűzéséhez.

5.1.Társadalmi pillér
A Fenntartható Fejlődés társadalmi pillére a jelenlegi és a jövő generációinak szükséges
társadalmi feltételek biztosítása az egészséges, biztonságot nyújtó élettér kialakításához.
5.1.1.Társadalmi szemléletformálás
Az intézkedés célja: a jelen és a jövő generációk számára a fenntarthatósági szempontok
megismertetése.
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Projekt célja

Célcsoport

Szemléletformáló közösségi fórumok szervezése a helyi média
bevonásával
Rendszeres, a környezettudatos társadalmi magatartást (komposztálás,
szelektív gyűjtés, tudatos vásárlás, hatékony energiagazdálkodás) és a
helyi értékek (közösségi, kulturális, épített és természeti értékek)
megőrzését elősegítő társadalmi fórumok szervezése, melyről a helyi
média is rendszeresen és kiemelten tudósít.
Lakosság

Érintett terület

 helyi értékek
 védett értékek
 a település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

az első Local Agenda 21 fórum

Partnerek

 Önkormányzat
 meghívott előadók

Beruházási költség

1.000.000 Ft/év

Megvalósítási keret

 pályázati forrás
 saját forrás

5.1.2.Intézményi működés hatékonyságának növelése
Az intézkedés célja: a településen működő intézmények, közintézmények, szervezetek vizsgálata,
fejlesztése, elősegítve ezzel a hatékony munkavégzést és a lakossággal való kapcsolat
fejlesztését, könnyebb és gyorsabb ügyintézést.
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Eszközbeszerzés a hatékonyabb intézményi működés érdekében

Projekt célja

Eszközbeszerzés a zöld beszerzés szempontjainak figyelembe
vételével.

Célcsoport

Önkormányzati alkalmazottak

Érintett terület

Érintett önkormányzat

Javasolt ütemezés

rövid- és középtáv

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 pályázati forrás
 saját forrás

Projekt neve

A civil társadalom és a helyi közigazgatás szereplői közötti
együttműködés fejlesztése

Projekt célja

A hatékonyabb közösségi részvétel elősegítése, párbeszéd-programok,
fórumok (akár interneten keresztül) révén a lakosság és a hivatalok,
hatóságok közötti együttműködés hatékonyságának növelése.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

 Önkormányzat
 Civil szervezetek

Beruházási költség

projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 pályázati forrás
 saját forrás

5.1.3.Egészségügyi helyzet fejlesztése
Az intézkedés célja: Egészséges és kulturált környezet, illetve életkörülmények biztosítása,
életminőség javítása. Prioritása az önkormányzat alapvető feladatai közé tartozik az egészségügyi
és szociális ellátás biztosítása.
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Az optimális környezet―egészségügyi helyzet biztosítása

Célcsoport

Egészséges és kulturált környezet biztosítása, a
egészségügyi helyzet folyamatos figyelemmel kísérése és
szükség esetén az illetékes hatóságok bevonása és a
intézkedések megtétele. Települési egészségterv
kidolgozása.
Lakosság

Érintett terület

Érintett önkormányzat közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Beruházási költség

projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 pályázati forrás
 saját forrás

Projekt célja

Projekt neve

környezetértékelése,
megfelelő
készítése,

Prevenció és rehabilitáció megvalósítása az egészségügyben

Projekt célja

Primer prevenció megvalósítása, melyen keresztül szűrésekkel, az
életmód és az egészségügyi szemlélet formálásával, tanácsadással a
betegségek bekövetkezésének gyakorisága csökkenthető - ez pedig
jóval olcsóbb, mint az adott betegség ellátása. Szekunder prevenció
során - ha már kialakult valamilyen betegség - arra kell törekedni,
hogy ne alakuljon ki további szövődmény, ill. irreverzibilis folyamat megfelelő orvosi ellátás biztosítása. Ha mégis kialakul károsodás,
akkor a tercier prevenció keretén belül törekedni kell arra, hogy
mindez ne okozzon zavart a társadalmi életben történő részvételkor,
ill. ne alakuljon ki rokkantság. Amennyiben a rokkantság nem
elkerülhető, fontos, hogy a beteg a maradék képességeinek maximális
felhasználásával képes legyen minimálisan az önellátásra, és ha
lehetséges, az újbóli társadalmi beilleszkedésre - ez a rehabilitáció
megvalósításának esete, amikor szakképzett szociális munkások,
ápolók alkalmazását kell biztosítani.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan – feltételek megteremtése rövidtávon

Partnerek

 Önkormányzat
 Körzeti orvosok
 Egészségügyi ellátással foglalkozó vállalkozások

Beruházási költség

projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 pályázati források
 saját forrás

Projekt neve

Rendelők, eszközök, épületek felújításának biztosítása

Projekt célja

Az egészségügyi alapellátáshoz szükséges feltételek biztosítása (az
orvosi rendelők akadálymentesítése, rendelők korszerűsítése,
gépkocsipark fejlesztése).

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Középtáv – 2017.

Beruházási költség

projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 pályázati források
 saját forrás

5.1.4.Szociális helyzet fejlesztése
Az intézkedés célja: korszerű infrastrukturális keretek között működő, a lakosság igényeit
kielégítő szociális ellátás biztosítása
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Szociális szolgáltatások fejlesztése

Célcsoport

A szociális szolgáltatások körének szélesítése, a természetbeni szolgáltatások
színvonalának javítása, a házi gondozás minőségének javítása, nappali
szociális ellátás megvalósítása, ahol szükséges az ellátás elhelyezésére
szolgáló épület felújítása. Hosszútávon önkormányzat által üzemeltetett
bentlakásos intézmény kialakítása.
Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan – Önkormányzat hosszútávon
 Önkormányzat
 Alapítványok
 Jelenleg is működő szociális intézmények
projektmérettől függően
 pályázati forrás
 saját forrás
 magántőke

Projekt célja

Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

5.1.5.Oktatás, képzés fejlesztése
Az intézkedés célja: a településen található oktatási intézményekben fellelhető képzés, oktatás
fejlesztése, továbbképzések, tanfolyamok indítása a versenyképes munkaerő biztosítása
érdekében. Prioritás a lakosság környezettudatosságának növelése.
P ROJEK TEK :
Projekt neve
Projekt célja

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Beruházási költség
Megvalósítás helye
Megvalósítási keret

Természettudományos oktatás
Célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű
természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása,
költséghatékony módon.
 Iskolások
 Oktatók
 Tanárok
 A település oktatási intézményei
 Önkormányzat
Folyamatosan
Projektmérettől függ
Oktatási intézmények
Pályázati forrás

Projekt neve

Projekt célja

Szakképzések körének fejlesztése az oktatásban
A projekt célja a fenntarthatóság terén olyan szakemberek képzése,
akik az érintett területen fejleszteni kívánt ipar és vállalkozások
számára elérhető munkaerőként jöhetnek számításba, ezzel segítve a
lakosság kistérségen belüli munkához való jutásának biztosítását.

Érintett terület






Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

-

Célcsoport

Projekt neve
Projekt célja

Iskolások
Oktatók
Tanárok
oktatási intézmények

„ÖKO iskola” programban való részvétel
Az Ökoiskola cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű
állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája
kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

fenntarthatóság pedagógiai értékeit.
Az Ökoiskola cím adományozása kapcsolódik az ENSZ "A
fenntarthatóságra oktatás" 2005 - 2014 . évtizedének programjához.
Az Ökoiskola egyfajta szempontrendszer, mely irányt mutat: Egy
Ökoiskolában nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti
nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet
minden területén.
Az oktatásban szerepet kap a környezeti nevelés, a diákok ötleteikkel,
munkájukkal segítik az iskola környezettudatos működését. Iskolánk
működtetése környezetkímélő, a szülőkkel és a helyi közösséggel
együttműködve a helyi környezeti problémák megoldásában.
 Iskolások
 Oktatók
 Tanárok
Érintett településen található iskolák

Beruházási költség

Rövid- és középtáv
 Önkormányzat
 Iskolák
projekt méretétől függ

Megvalósítás helye

Általános és középfokú oktatási intézmények a településen

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, saját forrás

Partnerek

Projekt neve

Projekt célja

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség

Egészségnap/hét és környezetvédelmi nap/hét
Az egészségnap olyan projekt, amelyben helyet kaptak a testi és lelki
egészséggel kapcsolatos tevékenységek, a fizikai állapotfelméréstől a
különböző sporttevékenységeken, az egészséggel kapcsolatos
tesztfeladatok megoldásán, az önértékelésen át az önismereti
játékokig. A nap programja kiterjedt a családvédelem, az élelem- és
kémiai biztonság, a szájhigiénia, a fogápolás, a testhigiénia, a
környezetegészség és az egészséges táplálkozás problémáira.
Környezetvédelmi nap szervezéssel a diákok környezettudatos életre
nevelésének programja, veszélyes hulladékgyűjtési akciókkal (pl.
elem, használaton kívüli mobiltelefon, papírgyűjtés…)
 Iskolások
 Oktatók
 Tanárok
Érintett település iskolái
Rövid- és középtáv
 Önkormányzat
 Iskolák
projekt méretétől függ

Megvalósítás helye

Általános és középfokú oktatási intézmények

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, saját forrás

5.1.6.Kulturális élet fellendítése
Az intézkedés célja: a kistérség különböző érdeklődésű társadalmi csoportjai számára szervezett
programokkal a kikapcsolódási igények kielégítése
P ROJEK TEK :
Projekt neve
Projekt célja

Célcsoport

Hagyományőrző rendezvények szervezése, támogatása
Érintett település hagyományainak megismertetése, helytörténeti anyagok
gyűjtése, dokumentálása és kiállítása.
 Lakosság
 Turisták
 Testvérvárosok
 Könyvtárhasználók

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 pályázati források
 saját forrás

Projekt neve
Projekt célja
Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség

Megvalósítási keret

Rendszeres szabadtéri nyári programok
Hagyományteremtő céllal nyári szórakoztató, szabadtéri programok
szervezése.
Lakosság
 Közparkok
 Iskolák
 Közintézmények udvarai
Közép- és hosszútáv – éves rendszerességgel
 Önkormányzat kulturális és művelődési intézményei
 Civil szervezetek
 Felajánlók
Projektmérettől függően






Önkormányzati és intézményi önerő
Nemzeti Kulturális Alap
Egyéb kulturális pályázati források
Vállalkozói támogatások
Felajánlások

Projekt neve
Projekt célja
Célcsoport

Érintett terület

Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség

Megvalósítási keret

Projekt neve

Projekt célja

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Sportrendezvények
Sporttevékenységek, mozgásos tevékenységek
közösségformálás, egészséges életmódra nevelés.
Lakosság
 Sportpálya
 Sportcsarnok
 Közparkok
 Iskolaudvar
 Tornaterem
Folyamatosan
 Önkormányzat
 Iskolák
 Sportot támogató civil szervezetek
 Sport Egyesületek
Projektmérettől függően
 Civil szervezetek önereje
 Önkormányzati önerő
 Pályázati források
 Tagdíjak
 Felajánlások

megszerettetése,

Ifjúsági programok
Helyi és vidéki zenekarok felléptetése, karaoke-party-k, szabadtéri
filmvetítés, táncházak, vetélkedők szervezése, ünnepkörökhöz kötődő
rendezvények (farsang, húsvétvárás, karácsonyvárás), fiatalok által
készített
alkotásokat
bemutató
kiállítások
szervezése.
Tehetséggondozás a 14 éven aluli korcsoportokban (versenyek,
vetélkedők), ünnepekhez, ünnepkörökhöz, népi hagyományokhoz
fűződő rendezvények szervezése.
 Lakosság fiataljai
 Óvodások, általános iskolások
 érdeklődők az idősebb korosztályból
Érintett település közigazgatási területe
Folyamatosan
 Önkormányzat
 Iskolák
 Civil szervezetek, alapítványok
Projektmérettől függően
 Önkormányzati önerő
 Nemzeti Kulturális alap
 Egyéb pályázati források

Projekt neve
Projekt célja
Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség

Megvalósítási keret

Programok a középkorú- és idős korosztály számára
Kikapcsolódást jelentő közösségi programok a különböző érdeklődési
köröknek
megfelelően.
Könyvtári
közösségi
programok,
nyugdíjasklubok, egyesületek bevonásával.
Lakosság
 Érintett település közigazgatási területe
 Szociális intézmények
Folyamatosan
 Önkormányzat
 Szociális intézmények
 Civil szervezetek, alapítványok
Projektmérettől függően
 Önkormányzati önerő
 Civil szervezetek, intézmények és alapítványok önereje
 Egyéb pályázati források
 Támogatások
 Felajánlások

5.1.7.Esélyegyenlőségi jogok biztosítása
Az intézkedés célja: a kistérség területén élő kisebbség és fogyatékos személyek a helyi közösség
egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik
számukra a társadalmi életben való részvételt az őket megillető jogok biztosításával
P ROJEK TEK :
Projekt neve
Projekt célja

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Beruházási költség
Megvalósítás helye
Megvalósítási keret

Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása az
oktatásban
A cél a magyar közoktatásban elősegíteni az esélyegyenlőség érvényesülését
és megerősíteni az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában.
 Pedagógusok
 Óvodák
 Iskolák
 Önkormányzat
 intézmény (iskolák, óvodák)
Középtáv
Projektmérettől függően
 Iskolák
 Óvodák
Pályázati forrás

Projekt neve

A fogyatékkal élők jogainak biztosítása

Projekt célja

Az önkormányzat feladata, hogy gondoskodjon a fogyatékos személyeket
megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait
kompenzáló akadálymentesítésről az intézményeknél.

Célcsoport

Érintett településen fogyatékkal élő személyek

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatos

Partnerek

 Önkormányzat
 A kistérségben működő segélyszervezetek

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 Saját forrás
 Pályázati forrás

Projekt neve

Fogyatékkal élők integrálása és aktív foglalkoztatása

Projekt célja

Olyan munkahelyek teremtése, ahol a csökkent munkaképességű,
fogyatékkal élő lakosoknak is biztosítani tudnak munkalehetőséget. Egy jól
működő alapítvány, vagy egyesület sokat segíthet abban, hogy ők is teljes
életet élhessenek.

Célcsoport

Fogyatékkal élők

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan – hosszútáv

Partnerek

 Önkormányzat
 Vállalkozások

Beruházási költség

Projektmérettől függ

Megvalósítási keret

Pályázati lehetőségek

Projekt neve

Akadálymentesítés

Projekt célja

Az intézmények felújításánál, új épületek létesítésénél biztosítani kell az
akadálymentes közlekedés feltételeit.

Célcsoport

Fogyatékkal élő személyek

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatos

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 Saját forrás
 Pályázati forrás

5.1.8.Közösségi közlekedés fellendítése
Az intézkedés célja: A munkaerő mobilitásának biztosításához építeni kell a régió erősségeire,
így például a közösségi közlekedés hálózatának fejlesztésével, kiterjesztésével. A program
keretében támogatandó a közlekedési rendszerek elektronizálása, az utasforgalom
kiszolgálásának és tájékoztatásának fejlesztése, forgalomirányítási rendszerének és
forgalomtechnikai eszközeinek fejlesztése.
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Közösségi közlekedés (tömegközlekedés)

Projekt célja

Közösségi közlekedés előnyben részesítése: a kistérség közösségi
közlekedési feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával,
akadálymentesítésével

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

A kistérség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszútáv

Partnerek

 Önkormányzat
 Szolgáltató

Beruházási költség

Beruházástól függő

Megvalósítási keret

Pályázati forrás

Projekt neve

A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek biztosítása

Célcsoport

A kerékpáros közlekedést vonzóvá, kényelmessé és biztonságossá kell
tenni a lakosság számára ahhoz, hogy valóban növekedjen e
közlekedési mód részaránya a közlekedésben. Összefüggő kerékpárút
hálózatot kell kialakítani, amely csatlakozik a fontosabb
pihenőterületekhez,
biztosítani
kell
a
belterületeken,
a
pihenőterületeken és az intézmények környezetében megfelelő számú
fedett, támasztós kerékpártároló kiépítést. El kell végezni a meglévő
kerékpár utak burkolatának felújítását, új kerékpárutak kialakítását a
kerékpárút hálózat bővítésével. A kerékpárutak és a közlekedési utak
kereszteződéseit úgy kell kialakítani, hogy az a kerékpárosok számára
biztonságosan használható legyen, az autósok számára külön
figyelmeztető jelzéseket kell kialakítani, hogy a kereszteződésben
kerékpárút keresztezése is történik.
Lakosság

Érintett terület

Érintett település és a környező települések közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövid és középtáv

Projekt célja

Beruházási költség

 Önkormányzat
 Civil szervezetek
 Kerékpáros egyesület
Beruházás méretétől függően

Megvalósítási keret

pályázati forrás

Partnerek

Projekt neve

Turisztikailag frekventált területek személygépjármű
terhelésének csökkentése

Célcsoport

Forgalomszervezési, tömegközlekedési, parkolási, esetleg alternatív
közlekedési eszközök bevonásával biztosítani kell, hogy a turisták és a
helyi lakosság által is gyakran felkeresett helyi látványosságok
(természetvédelmi területek, helyi védelem alatt álló területek,
műemlékek, stb.) területei személygépjármű terhelése ne nőjön tovább
illetve csökkenjen.
Lakosság, turisták

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövid és középtáv

Partnerek

 Önkormányzat
 Civil szervezetek

Beruházási költség

Beruházás méretétől függően

Megvalósítási keret

pályázati forrás

Projekt célja

5.1.9.Gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése
Az intézkedés célja: hazánk ifjúsága a demokratikus értékek ismerete és elismerése mellett
jogaival tudatosan élő, a felnőtt társadalomba zökkenőmentesen beilleszkedő, s azt innovatív
szemlélettel folyamatosan megújító erőforrásként biztosítsa saját maga és közössége
boldogulását, érvényesülését.
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Fókuszban az érintett településen élő fiatalok és családtagjaik

Célcsoport

Elengedhetetlen, hogy a gyerekek, a serdülők és a fiatalok szűkebb és
tágabb közösségeikben befogadó, toleráns magatartással vegyenek
részt, nemzeti és európai identitásuk egyaránt segítse őket a
fenntartható, békés társadalom építésében. Alapvető cél, hogy az
érintett korosztályok értéknek és a sikeres élet részének tekintsék a
családot és a gyermekvállalást, aktívan készüljenek a szülői
szerepükre.
Ifjúság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Projekt célja

Javasolt ütemezés

Hosszútáv

Partnerek

 Civil szervezetek
 fiatalok és családjaik.

Beruházási költség
Megvalósítási keret

Projektmérettől függően
Pályázati forrás

5.2.Környezeti pillér
A helyi környezet káros anyagoktól való védelmével és a természeti erőforrások hatékony
hasznosításával járul hozzá a lakosság hosszú távú jólétéhez, valamint a növény- és állatvilág
életkörülményeinek fenntartásához és sokféleségének megőrzéséhez.
5.2.1.Környezet ismerete, környezettudatosság
Az intézkedés célja: Az oktatás minden szintjén a környezetvédelmi tudatformálás integrált
megjelenítése. Az oktatás pedagógiai célrendszerében helyet kell adni az aktív állampolgárrá
nevelésnek, a környezettudatos gondolkodás kialakításának, a fenntartható fejlődés
előmozdításának. Rendkívül fontos a helyi környezeti értékek és problémák megismertetése,
illetve ezek kezelése.
Cél egy olyan társadalom kialakítása, mely „úgy elégíti ki a jelenben élők szükségleteit, hogy az
ne veszélyeztesse a jövő generációk szükségleteinek kielégítését”. A környezeti tudatosság
társadalmi beágyazódásának elősegítése a szemléletformálás, környezettudatos gondolkodás
kialakítása, az ismeretközvetítés, a környezeti információk terjesztése, aktív állampolgárrá
nevelés és közösség fejlesztés révén
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Az érintett település Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálata

Projekt célja

a korábbi években elkészített
felülvizsgálata, aktualizálása

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv – 2014.

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

500.000,- Ft./település

Megvalósítási keret

Önerő

Környezetvédelmi

Program

Projekt neve

Települési hulladékgazdálkodási terv készítése

Projekt célja

A korábbi években elkészített Helyi Hulladékgazdálkodási Terv
felülvizsgálata, aktualizálása.

Célcsoport

 Lakosság,
 Közszolgáltató intézmények

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv – 2014.

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

500.000,- Ft/települése

Megvalósítási keret

Önerő

Projekt neve

Helyi hulladékgazdálkodás jogi szabályozása

Projekt célja

Az országos jogi szabályozás és a hulladékgazdálkodási tervezés
folyamatos módosulása, illetve a helyi igények nyomán szükséges a
helyi rendelet jogi szempontú folyamatos nyomon követése és
amennyiben szükséges azok módosítása illetve újabb rendeletek
megalkotása a hulladékgazdálkodás területén.

Célcsoport

 Lakosság,
 A település közszolgáltató intézménye

Érintett terület

Érintett kistérség és a vizsgált település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv, folyamatosan

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

-

Projekt neve

Környezetvédelmi kommunikációs terv kidolgozása

Projekt célja

A társadalom környezeti tudatossága csak úgy javítható, ha
folyamatosan tájékozott környezetének állapotáról, ismeri a
gazdaság, társadalom és a környezet összefüggéseit, azok egymásra
hatását. Tudatosan törekedni kell arra, hogy a fenntartható fejlődés a
mindennapi nyilvánosság részét képezze, beépüljön a hétköznapok
világába. A kommunikációs terv alkalmat ad arra, hogy az internetes
eszközök, az oktatási rendszer, munkahelyek, a médiumok,
tanácsadás, rendezvények és egyéb területeken folyó környezeti
kommunikációáramlás egymást erősítse, hatásuk
megsokszorozódjon. Összehangolt kommunikációs terv készítésére
van szükség, melyben megtörténik az eddigi gyakorlat

helyzetelemzése, meghatározásra kerül a kommunikáció cél- és
eszközrendszere, a partnerek, a kommunikációs célok és üzenetek
célcsoportonként meghatározása, konkrét kampányok kijelölése és e
tevékenységek ütemezése.
Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Beruházási költség

Rövidtáv, folyamatosan
Önkormányzat
Civil szervezetek
PR szakértők
Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, önerő

Partnerek

Projekt neve

Környezetvédelmi „Hasznoskönyv” című kiadvány kidolgozása

Projekt célja

A kiadványnak be kell mutatnia a családok számára, hogy a gondos
háztartásban a család anyagi, egészségi, környezeti érdekei
összehangolhatóak. A kiadványnak be kell mutatnia, hogy az
intézmények, gazdasági társaságok dolgozói, vezetői milyen
egyszerű mindenki számára könnyen megtanulható intézkedésekkel
csökkenthetik a munkahelyeik környezeti terhelését.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret
Projekt neve

Projekt célja

Lakosság
Vállalkozások, munkahelyek
Intézmények
Érintett település közigazgatási területe
Rövidtáv, folyamatosan
Önkormányzat
Civil szervezetek
PR szakértők
Projektmérettől függően
Pályázati forrás, önerő
Nyilvánosság a környezeti ügyekkel kapcsolatban
A környezeti tudatosság növelése mellett a környezeti ügyek
nyilvánosságának garanciája is lehet a már javasolt kommunikációs
terv és annak megvalósítása, melyben helyet kell adni a társadalmi
részvételt biztosító tevékenységeknek. Biztosítani kell a
nyilvánosság részvételét az egyes tevékenységekkel kapcsolatos
döntéshozatalban. Ennek érdekében:


a nyilvánosságot közzététel, hirdetmény formájában
tájékoztatni kell a javasolt tevékenységről a döntéshozás

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

legkorábbi fázisában, (tervek, tervpályázatok közzététele,
bemutatása)

meg kell ismertetni a közvéleményt a biztosított részvételi
formákról (kereshető személyek a hely és időpont megjelölésével,
közmeghallgatás helye, ideje, címek stb.),

tájékoztatni kell a szükséges környezeti információk
rendelkezésre állásáról, a betekintés módjáról, a nyilvánosságot
meg kell ismertetni a várható környezeti hatásokkal és azok
csökkentésére tett javaslatokkal, intézkedésekkel,

be kell mutatni a rendelkezésre álló alternatívákat,

lehetővé kell tenni a nyilvánosság számára a
közmeghallgatást, vagy írásbeli bejelentés formájában a
véleménynyilvánítást,

a nyilvánossággal meg kell ismertetni a döntést és annak
szövegét, a fő okokat és megfontolásokat.

elő kell segíteni az Interneten a közérdekű adatok
nyilvánosságát, éves jelentéseket, környezeti információkat,

a közérdekű környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatos fórum
létrehozása.
Lakosság
Érintett település közigazgatási területe
Rövidtáv, folyamatosan
Önkormányzat
Civil szervezetek
Projektmérettől függően
Pályázati forrás, önerő

5.2.2.Települési és épített környezet védelme
Az intézkedés célja: A környezeti konfliktusok kialakulását megelőző mechanizmusok
érvényesítése a városi és települési fejlesztési, tervezési és engedélyezési folyamatokban. A
településszerkezetből és területhasználatból adódó környezeti konfliktusok megelőzése. A jó
lakókörnyezet és életminőség hosszú távú biztosítása a városlakók számára.
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Zöldterületek fenntartása

Projekt célja

A zöldfelületi arány növelése lehetőséget kínál a település
otthonossá, természet közelivé tételéhez.
A parkok kialakítását, folyamatos fenntartását, felújítását az
elöregedett fák cseréjét, a pázsitok újratelepítését, rendszeres
locsolását és nyírását, továbbá a nagyobb virágfelületek kialakítását
jelentheti.

Célcsoport

Lakosság
Oda látogatók, turisták

Érintett terület

 Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek






Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 Pályázati forrás
 Saját forrás

Önkormányzat
Civil szervezetek
Közterület fenntartó
Lakosság

Projekt neve

Egyedi fák, fasorok védelme

Projekt célja

Az egyedi fák, fasorok telepítésével biztosítható az elöregedett,
illetve lakossági panaszok miatt eltávolított sorfák pótlása.
Elsődleges a védett természeti értékeket képviselő fák, fasorok,
növények folyamatos gondozása.

Célcsoport

Lakosság
Oda látogatók, turisták

Érintett terület

 Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Beruházási költség

Folyamatosan
 Önkormányzat
 Civil szervezetek
 Közterület fenntartó
 Lakosság
-

Megvalósítási keret

 Saját forrás

Partnerek

Projekt neve

Természetközeli élőhelyek védelme

Projekt célja

Megvédeni és megőrizni a természetközeli élőhelyeket hozzájárulva
a biodiverzitás sokszínűségéhez. Természetközeli élőhelyeknek
tekinthetők azok a területek, ahol az emberi beavatkozás, emberi
tevékenységek (pl. gazdálkodás) mértéke elhanyagolható. Szükség
esetén a védelem biztosítása jogszabályi úton (városi rendelettel).

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés







Lakosság
Oda látogatók, turisták
Érintett település közigazgatási területe
helyi védetté nyilvánításra javasolt területek
már védettség alatt álló területek

Folyamatosan

Partnerek






Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 Pályázati forrás
 Saját forrás

Projekt neve
Projekt célja

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Önkormányzat
Civil szervezetek
Nemzeti Park
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Tájsebek feltérképezése és helyreállítása
Az érintett település közigazgatási területén található tájsebek (pl.
bányagödör, régi katonai terület, stb.) felmérésének elkészítése. A
tájsebek helyreállítása.
Lakosság
Oda látogatók, turisták
 Érintett település közigazgatási területe
Folyamatosan
 Önkormányzat
 Civil szervezetek
 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Projektmérettől függően
 Pályázati forrás
 Saját forrás

Projekt neve

Helyi jelentőségű védett területek arányának növelése, a
védelemre tervezett területek védetté nyilvánításának
lefolytatása

Projekt célja

Helyi jelentőséggel bíró természeti területek, zöldfelületek,
kulturális szempontból kiemelkedő fontosságú különleges területek,
egyedi tájértékek védettségének biztosítása jogszabályi úton
(önkormányzati rendeletekkel). A védettség érvényesítése a helyi
tervek, programok tartalmában.

Célcsoport

 Lakosság, Látogatók, turisták

Érintett terület

 Érintett település közigazgatási területe
 természeti területek, védetté nyilvánításra javasolt területek

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

Önkormányzat, Civil szervezetek

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

-

Projekt neve

Országos Ökológiai Hálózatba tartozó területek használatának
korlátozása

Projekt célja

Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi
és megyei területfelhasználási kategória, illetve övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit
és azok kapcsolatait nem károsítja. A közművezetékeket és a
járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a tájba
illőek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és
kisfeszültségű vezetékeket – ha azt táj- és természetvédelmi igények
indokolják – földkábelben kell elhelyezni. Az ökológiai (zöld)
folyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területté.

Célcsoport

Lakosság, Önkormányzat, földhasználók

Érintett terület
Javasolt ütemezés

 Érintett település közigazgatási területe
Folyamatosan
 Önkormányzat
 Civil szervezetek
 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
 Nemzeti Park
Projektmérettől függően

Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

 Pályázati forrás
 Saját forrás

Projekt neve

Műemléki épületek, helyi jelentőségű épített értékek, régészeti
lelőhelyek védelme, építészeti emlékek felújítása

Projekt célja

A település műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek és
építményeinek, továbbá a helyi szempontból védelemre méltó,
értékes épületek rekonstrukciója vizuális környezetesztétikai
szempontból is fontos.

Célcsoport

Lakosság, turisták, oda látogatók

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

 Önkormányzat
 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

Saját forrás, pályázat

Projekt neve

Tájvédelmi tevékenység

Projekt célja

A településrendezési terv módosításakor a természet közeli tájállapot
érvényre jutatása. Megfelelő zöldfelület arány kialakítása,
természetközeli területek beépítési arányának és módjának szigorú
szabályozása.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

folyamatos

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

-

5.2.3.A lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, víz, zaj)
Az intézkedés célja: az emisszió kibocsátási értékeinek csökkentésére való intézkedési program
megfogalmazása
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Környezetminőség javítása, élhető, egészséges városi, települési
környezet kialakítása

Projekt célja

Az élhető, vonzó városi, települési környezet megteremtéséhez
mindenekelőtt az egészségre veszélyes környezeti ártalmak
csökkentésére (a levegő, a víz, a talaj szennyezésének
visszaszorítására, valamint a zajterhelés korlátozására) van szükség.
 Levegőtisztaság védelem,
 Talajvédelem,
 Vízvédelem,
 Élővilág, természetvédelem,
 Hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés,
Környezeti ismeretek környezettudatosság közvetítése a lakosság
részére,
 Zajvédelem,
 Települési és épített környezet védelme,
 Energiagazdálkodás,
Környezetbiztonság.

Célcsoport

Lakosság, turisták, látogatók

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe és térsége

Javasolt ütemezés

Rövidtáv

Partnerek

 Önkormányzat
 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Saját forrás, pályázati lehetőségek

Projekt neve

Allergén növényekkel kapcsolatos intézkedések

Célcsoport

Az allergén növények egészségkárosító hatásának mérséklése
érdekében:
 Részletesen fel kell térképezni a kistérség területén előforduló
allergén növények elterjedését, tényleges és potenciális élőhelyeit.
 Meg kell határozni azon növények körét, amelyek pollenje
ténylegesen jelentős egészségügyi veszélyforrást jelent.
 Az elterjedési térkép alapján intézkedési programot kell kidolgozni,
amely meghatározza a különböző területtípusok kezelési feladatait
az allergén növények terjedésének visszaszorítása érdekében. A
kezelési feladatoknak elsődlegesen az élőhelyi körülmények
természetes módszerekkel történő megváltoztatására kell
irányulniuk, amely az allergén növény terjedését akadályozza meg.
 Az intézkedési program megvalósítása. A programot megfelelően
kommunikálni kell, megvalósításába be kell vonni a
területhasználókat, tulajdonosokat
 A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. Törvény előírja, hogy
minden földtulajdonos és földhasználó köteles az ingatlanán és az
ingatlan előtti területen a gyommentesítést június 30.-ig elvégezni.
Ezt követően a fertőzött területen közérdekű védekezés
(kényszerkaszálás) elrendelésére is sor kerülhet.
Lakosság

Érintett terület

Település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

-

Projekt célja

Projekt neve

Utak pormentesítése

Projekt célja

A település útjai által okozta diffúz porszennyezés csökkentésének
leghatékonyabb módja a burkolatlan utak szilárd burkolattal történő
ellátása, illetve szilárd burkolatú utakon a rendszeres utcaseprés

elvégzése illetve nyáron az utak locsolása.
Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Lakosság, turisták, látogatók
Érintett település közigazgatási területe
folyamatosan
Önkormányzat
Projektmérettől függ
Pályázati forrás és saját költség

Projekt neve

Levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv készítése

Projekt célja

Uniós elvárásoknak és a jogszabályokban előírt határértékeknek való
megfelelés.

Célcsoport

Lakosság, turisták, oda látogatók

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe és a kistérség egész területe

Javasolt ütemezés

Beruházási költség

Rövidtáv
 Önkormányzat
 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Saját forrás

Partnerek

Projekt neve

A felszíni vizekbe történő illegális szennyvízbevezetések feltárása
és visszaszorítása

Projekt célja

Fel kell tárni és meg kell szüntetni a település felszíni vizeibe történő
közvetlen szennyvízbevezetéseket. Szükséges azonosítani azokat a
szennyezőforrásokat is, amelyek a csapadékcsatornákon keresztül
terhelik ezeket a vizeket. Illegális folyékonyhulladék leürítő helyek
és illegális szennyvíz és csapadékvíz bevezetések megszüntetése.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Lakosság, turisták, látogatók
Érintett település közigazgatási területe
folyamatos
 Önkormányzat
 Civil szervezetek
 Víz- és csatornamű szolgáltató
Projektmérettől függ
Pályázati forrás és saját költség

Projekt neve

A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező illegális
hulladékleürítő helyek felszámolása

Projekt célja

A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező illegális
hulladéklerakók felszámolása különös tekintettel a felszíni vizek
parti sávjában és azon mélyfekvésű területekre, ahol a hulladék és a
talajvíz közvetlenül érintkezhet. Illegális hulladéklerakó és
hulladékleürítő helyek megszüntetése.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Beruházási költség

folyamatos
 Önkormányzat
 Civil szervezetek
 Környezetvédelmi Felügyelőség
Projektmérettől függ

Megvalósítási keret

Pályázati forrás és saját költség

Partnerek

Projekt neve

Záportározók, vízgyűjtő medencék kialakítása

Projekt célja

Csapadékvíz rendezés, lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz
elvezetése.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

 Lakosság
 Intézmények
Érintett település közigazgatási területe

Beruházási költség

Közép- és hosszútáv
 Önkormányzat
 Szolgáltató
Beruházás méretétől függően

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, önerő

Partnerek

Projekt neve

Zajterhelés megelőzése

Projekt célja

A településrendezési tervekben a zajvédelmi követelmények
érvényre juttatása (pl. zajvédelmi távolságok). Telephely
engedélyezése során műszeres méréssel kell ellenőrizni, illetve
igazolni a megengedett zajterhelési határértékek teljesülését.
Közlekedési eredetű fokozott zajterhelés csökkentése érdekében
forgalomszervezési, járműkorszerűsítési és útminőségi fejlesztések
elvégzése.

Célcsoport

Lakosság, turisták, látogatók

Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Érintett település közigazgatási területe
folyamatos
 Önkormányzat
 Civil szervezetek
 Környezetvédelmi Felügyelőség
Projektmérettől függ
Pályázati forrás és saját költség

5.2.4.Infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése
Az intézkedés célja: az infrastruktúra fejlesztése, egyben a szennyvíz- és ivóvízhálózat
korszerűsítése, mivel a megfelelő infrastrukturális kiépítettség nagymértékben hozzájárul a
beruházások, tőke idevonzásához és a környezeti elemek, ill. rendszerek védelméhez
P ROJEK TEK :
Projekt neve

A kistérségben található szennyvíztisztító telepek rekonstrukciója,
bővítése, a szennyvízelvezető rendszer fejlesztése

Projekt célja

A szennyvízhálózat 100%-ra való bővítése, a szennyvíztisztító telep
kapacitásának növelése.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Lakosság
A település közigazgatási területe
Rövidtáv – 2014.
Önkormányzat
Projektmérettől függő
Pályázati lehetőségek

Projekt neve

Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

Projekt célja

A felszíni vízelvezetés problémájának megoldása

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Lakosság
A település közigazgatási területe
Középtáv – 2017.
Önkormányzat
Pályázati lehetőségek

Projekt neve

Önkormányzati tulajdonú kül- és belterületi meglévő közutak
fejlesztése, földburkolatú utcákban aszfalt utak kiépítése

Projekt célja

A meglévő útburkolat minőségének javítása, 5,5 m széles aszfalt
burkolatú kül- és belterületi utak építése a jelenleg még burkolatlan
utcákban.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Lakosság
Érintett település közigazgatási területe
Minőségjavítás folyamatos, építés hosszútáv
Önkormányzat
Projektmérettől függően
Pályázati forrás

Projekt neve

Lakossági Járdaépítési Program

Projekt célja

Ahol nincs kiépítve, ill. a nem megfelelően kialakított járdák helyett
biztonságosan használható járdák építése, a lakosság bevonásával.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Lakosság
Érintett település közigazgatási területe – ahol szükséges
Folyamatosan
 Önkormányzat
 Lakosság
Költségvetésben elkülönített összeg
Önkormányzati és lakossági önerő

Projekt neve

A kerékpárút bel és külterületi szakaszának felújítása, bővítése

Projekt célja

Kerékpáros közlekedés biztonságos
útminőség javítása, bővítése.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

feltételeinek

kialakítása,

 Lakosság
 oda látogató kerékpáros turisták
A még fel nem újított vagy ki nem épített kerékpárutak a településen
Közép- és hosszútáv
Önkormányzat
Projektmérettől függően
Pályázati források

5.2.5.Energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása
Az intézkedés célja: a megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelése,
környezetbarát technológiák bevezetése, törekedni kell az energiatakarékosságra, melyhez
szükség van a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére.
Az Önkormányzat a saját energiafogyasztásukat csökkenthetik és segítséget nyújthatnak a
lakosság saját energia felhasználásának csökkentéséhez.
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Napenergia hasznosítási és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
(napelemek, napkohó)

Projekt célja

A napsütéses órák száma a településen nyáron 820 óra, mely
kedvező mennyiségű hőenergia átalakítására, ill. áram termelésére
nyújt lehetőséget.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

 Lakosság
 Intézmények
 Közintézmények
 Iparterületek
 Lakóházak
 Megvalósíthatósági vizsgálat - Középtáv – 2017.
 Létesítés - hosszútáv – 2030.
 Önkormányzat
 Non-profit szervezetek
 Vállalkozások
Projektmérettől függően
 Pályázati források
 Magántőke

Projekt neve

„Megújuló energia, megújuló közösség” előadások

Projekt célja

Környezetvédelmi előadások keretében a lakosság ismereteinek
bővítése,
szemléletváltás
elősegítése,
vállalkozásösztönzés.
Ökológiai lábnyom számításával kapcsolatos ismeret átadás.

Érintett terület

 Lakosság
 Vállalkozók
Érintett település és a kistérség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv – 2014-tól folyamatosan

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati források

Célcsoport

Projekt neve

Geotermikus
vizsgálata

Projekt célja

A fosszilis energiahordozók helyett megújuló energiák alkalmazása,
csökkentve ezzel a környezetterhelést, és hosszútávon az
energiaköltségeket.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

energia,

szélenergia

alkalmazási

lehetőségeinek

Lakosság
 Közintézmények
 Iparterületek
 Lakóházak
Megvalósíthatósági vizsgálat – középtáv; Létesítés - hosszútáv
 Önkormányzat
 Non-profit szervezetek
 Vállalkozások
Projektmérettől függően
 Pályázati források
 Magántőke

Projekt neve

Támogatások, segélyezések energiahatékonysághoz kötötten

Projekt célja

Kedvezőbb feltételek biztosítása, ill. támogatás nyújtása azoknak,
akik meghatározott típusú és meghatározott mennyiségben megújuló
energiaforrásokat használnak, támogatás, vagy kedvezmények
nyújtása azon lakosság számára, akik energiatakarékos eszközöket
használnak (energiatakarékos izzó).

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszútáv – 2030.

Partnerek

Önkormányzat

Megvalósítási keret

Pályázati források

5.2.6.Zöldterületek védelme, fenntartása – növény- és állatvilág fenntartása
Az intézkedés célja: a települési környezet javítása, a biológiai aktivitás és esztétikai érték
növelése, a megfelelően kialakított városi zöldfelületi rendszer a lakosság jólétét szolgálja,
javítja a városi klímát, jótékonyan befolyásolja a városképet
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Belterületi fasorok fokozatos megújítása és lecserélése

Projekt célja
Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

A település összképének egységesítése, javítása, turistabaráttá tétele.
Lakosság
Látogatók, turisták
Azon utcák, ahol még nem történt meg a fasorok megújítása
Folyamatosan
Önkormányzat
Projektmérettől függően
Pályázati források

Projekt neve

Meglévő közparkok megújítása és új közparkok, közösségi terek
kialakítása zöldterületeken

Projekt célja

A lakosság számára rekreációs területként szolgáló rendezett
közparkok kialakítása, ezáltal a település összképének javítása,
turistabaráttá tétele.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

 Lakosság
 látogatók, turisták
 Közparkok
 Játszóterek
Közép- vagy hosszútáv
Önkormányzat
Projektmérettől függően
Pályázati források

Projekt neve

Szabványos játszótér kialakítása

Projekt célja

Új
szabványos
játszótér kialakítása
a zöldterületeken,
lakóövezetekben hozzájárulva a családbarát városképhez.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

 Lakosság
 Városba látogatók, turisták
Érintett település közigazgatási területe.
Középtáv
Önkormányzat
Projektmérettől függően
 Pályázati forrás
 Saját forrás

5.2.7.Hulladékgazdálkodás
Az intézkedés célja: Az országos, regionális és helyi hulladékgazdálkodási tervek prioritásainak
érvényesítése, a megelőzés szempontú hulladékgazdálkodás kialakítása. Környezetbarát és „a
szennyező fizet” elven alapuló rendszer kialakítása. A termelési és a lakossági
hulladékcsökkentés ösztönzése. Lakossági veszélyes hulladékmennyiség csökkentése és
szervezett begyűjtés megvalósítása.

P ROJEK TEK :
Projekt neve

Települési illegális hulladéklerakó helyek felszámolása

Projekt célja

A település bel-és külterületén található illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása. Cél önkéntesek, illetve civil szervezetek és a
közszolgáltató segítségével felmérni az illegális hulladéklerakó
helyeket és közös összefogással megszüntetni.

Célcsoport

Illegális hulladéklerakó és hulladékleürítő helyek

Érintett terület

A település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszútáv, folyamatos

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

Saját forrás

Projekt neve

Házi komposztálás és esővíz-gazdálkodás ösztönzése, tájékoztató
kampányok

Projekt célja

A családi házas ingatlanok esetén az ingatlantulajdonosok
tájékoztatása és meggyőzése e tevékenységek előnyeiről mind
közösségi szinten, mind háztartás szintjén. A drága és
fenntarthatatlan zöldhulladék-szállítás helyett gazdálkodást, valamint
az ingatlanon való ésszerű vízgazdálkodást ösztönözni.

Célcsoport

Lakosság, intézménytulajdonosok

Érintett terület

Település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

2014-tól kezdődően

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

Projektfüggő

Megvalósítási keret

Önerő

Projekt neve

Házi szennyvíztisztítás fejlesztése a közműves szennyvízcsatornával
gazdaságosan el nem látható területeken

Projekt célja

A különböző előírások vagy terepviszonyok miatt közműves
csatornával el nem látható területeken a szennyvíztisztítás és kezelés
korszerűbb, fenntarthatóbb módjának elterjesztése, bevezetése

Célcsoport

 Lakosság, ingatlantulajdonosok

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

2014-tól kezdődően

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Ingatlantulajdonosok

Projekt neve

Hulladékgyűjtő udvar(ok) kialakítása

Projekt célja

A hulladékok szelektív gyűjtésének elősegítésére, valamint a nem
kívánatos gyűjtőszigetek megszüntetésére a település több pontján
célszerű hulladékgyűjtő udvarokat kialakítani.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

Tervezéstől függően

Megvalósítási keret

Pályázati lehetőségek és saját forrás

Projekt neve

Veszélyes hulladék gyűjtése

Projekt célja

A hulladékok szelektív gyűjtésének elősegítésére, a lakosságnál
keletkező pl. elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok, papír,
műanyag, üveg hulladékok kommunális hulladéktól való külön
gyűjtése, elősegítve a hulladékok újrahasznosítását.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Lakosság
Érintett település közigazgatási területe
folyamatos
Önkormányzata
Pályázati lehetőségek és saját forrás

Projekt neve

Építési és bontási hulladékok hasznosítása

Projekt célja

A lakosság megfelelő tájékoztatásával el kell érni, hogy a keletkező
építési és bontási hulladékokat a hulladékkezelő telepre szállítsák, ne
pedig illegális hulladéklerakások keletkezzenek belőlük a
külterületeken. Szükséges a hulladékszállítást végző vállalkozások
rendszeres ellenőrzése. Ösztönözni szükséges az építési hulladékok
újrahasznosítását pl. a városi utak, épületek felújítása során
keletkező nem veszélyes bontási hulladékokból a szilárd burkolattal
nem ellátott utak útalapját is elkészíthetik.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Lakosság, építési vállalkozók
Érintett település közigazgatási területe
Rövidtáv, folyamatosan
 Önkormányzat
 Szolgáltató
 Helyi építési vállalkozók
Saját forrás

Projekt neve

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval kötött szerződés
módosítása és annak folyamatos felülvizsgálata és szükség esetén
módosítása annak érdekében, hogy a hulladékgyűjtés, szállítás és
kezelés mind az Önkormányzat, a lakosság és a közszolgáltató
megelégedésére történjen.

Projekt célja

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést rendszeresen
felül kell vizsgálni azért, hogy a hulladékgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályoknak való folyamatos megfelelés biztosított legyen
illetve a lakosság és az Önkormányzat részéről felmerülő jogos
hulladékkezelési igények (gyűjtőszigetek helyének módosítása,
zsákos, matricás gyűjtés, gyakoribb zöldhulladék gyűjtés,
hulladékudvarok kialakítása majd üzemeltetése) viszonylag rövid
határidőn belül a gyakorlatban is megvalósulhassanak.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség

Rövid- és középtáv
Önkormányzat
-

Megvalósítási keret

-

Projekt neve

Veszélyes hulladékok begyűjtési és hasznosítási rendszerének
kiépítése

Projekt célja

Országos rendszerek kiépülésének elősegítése. Az érintett
településen lakossági begyűjtési akciók szervezése évente 2
alkalommal. Hulladékudvarok létesítésével a lakossági veszélyes
hulladékok gyűjtőhelyeinek megvalósítása.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Érintett települési közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszútáv, Folyamatos

Beruházási költség

 Önkormányzat
 Szolgáltató
 Civil szervezetek
Beruházás méretétől függően

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, önerő

Projekt neve

Oktatás, szemléletformálás

Partnerek

Célcsoport

Fogyasztói magatartás befolyásolása: közterületi és önkormányzati
médiában szereplő reklámok környezettudatos kezelése. Intézményi
hulladékcsökkentő megoldások bevezetése. Alternatívák alkalmazása.
Az önkormányzati oktatási és kulturális intézményi hálózaton
keresztül lehetőség van a keletkező hulladékmennyiség csökkentését
szolgáló, a helyi hulladékgazdálkodási tervben részletezett nevelési és
szemléletformálási programok teljesítésére. Az Önkormányzat és a
közszolgáltató közös hulladékgazdálkodási akciók megvalósítása:
 Iskolákban és óvodákban szelektív hulladékgyűjtést
népszerűsítő oktatóprogram,
 A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő Hulladékért virágot
akció,
 Karácsonyfagyűjtő akció,
 Általános iskolások számára vetélkedősorozat szervezése a
szelektív hulladékgyűjtés témakörében,
 A környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos szelektív
hulladékgyűjtést szorgalmazó akció
Lakosság

Érintett terület

Érintett település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Beruházási költség

Folyamatos
 Önkormányzat
 Szolgáltató
 Civil szervezetek
Beruházás méretétől függően

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, önerő

Projekt célja

Partnerek

5.3.Gazdasági pillér
A fenntartható helyi gazdasági rendszer előnyben részesíti a helyi lehetőségeket, adottságokat és
erőforrásokat, prioritásként jelenik meg a környezeti szempontok érvényesítése, a környezetet érő
terhelések minimalizálása.
5.3.1.Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények hatékony működéséhez szükséges
gazdasági feltételek megteremtése
Az intézkedés célja: a kötelező és a vállalt feladatok ellátása az önkormányzat Feladata, így az
intézkedés célja az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges tőke előteremtése, biztosítása,
biztosítva ezzel a lakosság megfelelő életminőségét és elősegítve az ott található intézmények
fejlődését
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Önkormányzati bevételek növelése

Projekt célja

A bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése, a
költségvetési arányok jelenlegi helyzetének felmérése, a közpénzek
gazdaságos és hatékony elosztása, a bevételek növelése pályázatok
és vissza nem térítendő támogatások révén.

Célcsoport

Érintett Önkormányzat

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

Önkormányzat

Megvalósítási keret
Megvalósítási keret

Projekttől függ
 Pályázati források, Adók, egyéb támogatások

Projekt neve

Hatékony intézményi struktúra kialakítása

Projekt célja

Önkormányzati és egyéb települési, városi intézményekben
optimálisan kialakítható munkakörök meghatározása, tényleges
igényeknek megfelelő feladatmegoldások alkalmazása, intézmények
személyi állományának, az optimális létszámszükségletnek
biztosítása a kialakított munkakörök és foglalkoztatottság alapján.
Szervezetek közötti együttműködés hatékonyságának növelése.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Érintett Önkormányzat
Intézmények
Folyamatosan
 Intézmények, Önkormányzat
 Pályázati források
 Saját forrás

Projekt neve

Pályázatokkal kapcsolatos monitoring

Projekt célja

Pályázatok
horizontális
(esélyegyenlőségi
és
környezeti
fenntarthatósági) vállalásaihoz kapcsolódó monitoring rendszer
kialakítása, működtetése a Polgármesteri Hivatalban.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Folyamatosan
-

5.3.2.Ipar fejlesztése
Az intézkedés célja: a térségben olyan ipari termelő egységek letelepedésének elősegítése,
melyek alacsony környezeti terhelés mellett nagy hozzáadott értékű termékeket állítanak elő.
Az ipar fejlesztésének további célja a kistérségben képzett szakemberek számára helyi
munkalehetőség biztosítása.
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Befektetési projekt-portfólió összeállítása, népszerűsítése

Projekt célja

A kistérségben és a megyeszékhelyen található befektetési
lehetőségek
feltérképezése,
népszerűsítése
által
sikeres
magánberuházások generálása a kistérségben, a munkahelyek
létrehozása érdekében.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Potenciális befektetők
A kistérség közigazgatási területe
2014-től folyamatosan, hosszútávra
 Önkormányzat
 Szolnok Önkormányzata
 Nemzetgazdasági Minisztérium
Projektmérettől függően
Saját forrás, Pályázati forrás, EU támogatás

Projekt neve

Kistérségi Kártya létrehozása és működtetése

Projekt célja

A helyi kis- és középvállalkozások helyzetének javítása, azáltal,
hogy a helyi lakosok minél nagyobb mértékben, helyben költsék el
jövedelmüket, ezáltal erősödjön a helyi gazdaság.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

 Lakosság
 Kis és középvállalkozások
 Intézmények
 Önkormányzat
A Kistérség közigazgatási területe
2014-től folyamatosan, hosszútávra
 Önkormányzat
 Vállalkozói szövetségek
Projektmérettől függően
Saját forrás, Pályázati forrás, EU támogatás

Projekt neve

Helyi vállalkozás-támogatási program kidolgozása és működtetése

Projekt célja

A kistérségben beruházni kívánó vállalkozások megtelepedésének
elősegítése, ügyintézésének előmozdítása, ezáltal sikeres
magánberuházások generálása, munkahelyek létrehozása érdekében.

Célcsoport

Potenciális befektetők

Érintett terület

A kistérség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Beruházási költség

201-től folyamatosan, hosszútávra
 Önkormányzat
 Nemzetgazdasági Minisztérium
Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Saját forrás, Pályázati forrás, EU támogatás

Partnerek

Projekt neve

Szakképzett munkaerőt foglalkoztató vállalatok letelepedésének
kiemelt támogatása

Projekt célja

A Kistérségben rendelkezésre álló szakképzett munkaerő részére
helyi munkahelyek létrehozásának segítése.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Projekt neve

Munkavállalók
A kistérség közigazgatási területe
Közép- és hosszútáv
 Termelők
 Vállalkozók
Projektmérettől függően
 Pályázati források
 Magántőke
Nagy hozzáadott értékű termékeket
letelepedésének kiemelt támogatása

előállító

vállalatok

Projekt célja

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

A hozzáadott érték növelésének (minőségi alapanyagok,
hagyományokra építkező termelés, szaktudás, hatékonyság,
optimális termékösszetétel) eredményeképp nő az előállított
termékek jövedelmezősége.
 Vállalkozók
 Termelők
 Szolgáltatók
A kistérség közigazgatási területe
A szomszédos kistérségek és nagyobb városokkal együttműködve
Közép- és hosszútáv
 Termelők
 Vállalkozók
Projektmérettől függően
 Pályázati források
 Magántőke

Projekt neve

Környezetbarát technológiák alkalmazása

Projekt célja

A környezetbarát technológiák olyan megoldásokat biztosítanak,
amelyek révén csökkenthető a nyersanyagigény, visszaszorítható az
energia-felhasználás és a károsanyag kibocsátás, valamint
minimalizálhatók a hulladékártalmatlanítási problémák. Tehát
csökkenek a környezetet ért károk, terhelések, hosszú távon
elősegítve a fenntartható fejlődést.

Javasolt ütemezés

 Vállalkozók
 Termelők
 A település közigazgatási területe
 Környező települések, a kistérség összefogásával
 Vállalkozások
Folyamatos

Partnerek

Vállalkozások

Beruházási költség

Projektmérettől függően
 Pályázati források
 Magántőke

Célcsoport
Érintett terület

Megvalósítási keret
Projekt neve

Megújuló energiákra alapozott ipar telepítése

Projekt célja

Olyan ipari üzemek letelepedésének kiemelt támogatása, melyek a
megújuló energiát hasznosító berendezéseket állítanak elő (pl.
napkollektor, széltubina…)

Célcsoport

 Vállalkozók
 Termelők

Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

 A település közigazgatási területe
 Szomszédos települések és a kistérség együttműködésével
 Környező iparterület
Közép- és hosszútáv
 Befektetők
 Önkormányzat
Projektmérettől függően
 Pályázati források
 Magántőke

5.3.3.Mezőgazdaság fejlesztése
Az intézkedés célja: Az erőforrásokkal kíméletesen gazdálkodó, hatékony és fenntartható
mezőgazdaság kialakítása, mely megélhetési forrást biztosít és segít fenntartani a természeti,
környezeti értékeket.
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Biotermékek előállítása – biotermesztés, biotermelés

Projekt célja

Káros szermaradványoktól mentes, kiváló minőségű élelmiszer
előállítása.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Lakosság – mint vásárló.
Biotermelésre bejelentett területek.
Folyamatosan.
Gazdálkodók
A biotermelés magasabb költségeket eredményez a szigorított
termelési feltételek következtében, azonban mégis tisztességesebb
jövedelemre tesznek szert, termékeikkel (vegyszermentes) nem verik
át a vásárlókat.
Pályázati források

Projekt neve

Vegyszermentes háztáji termékek előállítása

Projekt célja

Háztáji keretek között, műtrágyák és növényvédőszerek
felhasználása nélkül előállított, biztonságosan fogyasztható
élelmiszerek termelése.

Célcsoport

Társadalom – mint hatásviselő.

Érintett terület

Gazdálkodók földterületei.

Javasolt ütemezés

Folyamatosan.

Partnerek

Gazdálkodók

Beruházási költség

 Termelői költség
 Vetőmag költség

Megvalósítási keret

Saját forrás

Projekt neve

Termelői Értékesítési Szövetkezet létrejöttének elősegítése

Projekt célja

A települési mezőgazdasági termelők piacra jutásának segítése, piaci
pozícióinak javítása, a települési mezőgazdaság jövedelemtermelő
potenciáljának növelése

Célcsoport

Helyi mezőgazdasági vállalkozások

Érintett terület

Helyi termelők

Javasolt ütemezés

2014-től.

Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Gazdálkodók
Pályázati források

Projekt neve

Helyi kistermelők piaca

Projekt célja

A helyi kistermelők
megteremtése

helyi

lakóknak

való

értékesítésének

Célcsoport

Lakosság – mint vásárló, kistermelők – mint értékesítők

Érintett terület

Piaci árusok, kistermelők

Javasolt ütemezés

Folyamatosan.

Partnerek

Gazdálkodók

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

Saját területek felhasználásával, az érintett termelők bevonásával

5.3.4.Gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) fejlesztése
Az intézkedés célja: A gazdaság fejlesztésekor nem kerülhetnek háttérbe a környezetvédelmi
szempontok és a környezettudatos magatartás. A gazdaság dinamikus fejlesztéséhez, a
beruházások, a tőke kistérséghez vonzásához szükség van a gazdasági kockázatok
csökkentésére.
P ROJEK TEK :

Projekt neve

Marketingstratégia kidolgozása

Projekt célja

Megfelelő marketingstratégia kidolgozásával, a célcsoportok,
arculati elemek, reklámanyagok meghatározásával az értékesítési
lehetőségek javulnak, a piaci pozíció megszilárdul.

Célcsoport

Vállalkozók

Érintett terület

 A kistérség közigazgatási területe
 Önkormányzat

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

 Önkormányzat
 Vállalkozások

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 Pályázati források
 Magántőke

Projekt neve

Önkormányzati támogatás és koordináció a gazdaságfejlesztési/
munkahelyteremtő folyamatokban

Projekt célja

Kedvező feltételek
támogatásához.

biztosítása

Érintett terület

 Lakosság
 Vállalkozók
A település közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

Projektmérettől függően
 Pályázati források
 Saját forrás
 Magántőke

Célcsoport

Megvalósítási keret

a

gazdasági

fejlesztések

Projekt neve

Fórumok, kiállítások szervezése a helyi vállalkozások számára

Projekt célja

Információszolgáltatás és gyűjtés, kapcsolati tőke kiépítésének
céljából tájékoztató előadások, fórumok, kiállítások szervezése.

Célcsoport

Vállalkozók

Érintett terület

A kistérség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv
 Önkormányzat
 Meghívott előadók, vállalkozók

Partnerek

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati források

Projekt neve

Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Projekt célja

Vállalkozások technológiai, infrastrukturális és ingatlan jellegű
fejlesztéseinek támogatása, együttműködésének és piacra jutásának
segítése, javítva ezzel munkahelyteremtő képességüket és
jövedelmezőségüket.

Célcsoport

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Érintett terület

A kistérség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

 Önkormányzat
 Állami szervek
 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 Pályázati források
 Magántőke

Projekt neve

Inkubátorház kialakítása

Projekt célja

Az
inkubátorház
induló
vállalkozások
létrehozását
és
mikrovállalkozások
fejlődését,
növekedését
segíti
elő.
Mesterségesen kedvezőbb környezetet teremt számukra a piaci
viszonyoknál. Infrastruktúrát, helyet, szolgáltatásokat, esetenként
pénzügyi segítséget biztosít a vállalkozásoknak, segít túlélni a
kritikus kezdeti időszakot. Hozzájárul a munkahelyteremtéshez,
hosszú távon a gazdaság fellendítéséhez.

Célcsoport

Mikro- és kisvállalkozások

Érintett terület

A kistérség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszútáv

Partnerek

 Önkormányzat
 Mikro-vállalkozások
 Kisvállalkozások

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 Pályázati források

5.3.5.Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése
Az intézkedés célja: alternatív jövedelemforrás teremtése.
P ROJEK TEK :
Projekt neve

Szálláshelyek és vendéglátóhelyek számának bővítése

Projekt célja

Vendéglátóhelyek, éttermek, szállodák, panziók, hotelek, camping és
magánszálláshelyek létrehozása, fejlesztése.

Célcsoport

 Önkormányzat
 Családok
 Befektetők

Érintett terület

 Település és kistérség közigazgatási területe
 Magántulajdonban lévő telkek, épületek

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

 Önkormányzat
 Befektetők
 Utazási irodák

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 Pályázati források
 Magántőke

Projekt neve

Komplex turisztikai tájékoztatórendszer kialakítása

Projekt célja

Tájékoztatás szórólapokon, kiadványokon és az internet
segítségével, a tájékozódás, egységes arculat kialakítása, internetes
honlap készítése, korszerűsítése.

Célcsoport

Kistérségbe látogató turisták

Érintett terület







Javasolt ütemezés

Középtáv

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

 Pályázati források
 Befektetők

Meglévő utazási irodák,
Közintézmények
forgalmasabb pontokon, útkereszteződésekben – táblák kihelyezése
Sajtó
Internet

Projekt neve

Gyógyfürdő, wellness központ kialakítása

Projekt célja

A központ tervezése során abban kialakításra kerülhetnének
kulturális helyiségek, konferencia terem.

Célcsoport

Lakosság, turisták

Érintett terület

 Utazási irodák
 Önkormányzat
 Befektetők

Javasolt ütemezés

Középtáv

Partnerek

Érintett önkormányzat, befektetők

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati források, Befektetők

Projekt neve

Sportolási lehetőségek fejlesztése, központok kialakítása

Projekt célja

A település azon külterületi részén, ahol az adott terület
mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, sportpályák (tenisz, golf,
foci, futó) kialakításának lehetősége.

Célcsoport

Lakosság, turisták

Javasolt ütemezés

 A település közigazgatási területe
 Önkormányzat
Középtáv

Partnerek

Önkormányzat, sportegyesületek, befektetők

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati források, Befektetők

Érintett terület

5.4.A programok áttekintő táblázata
TÁRSADALMI PILLÉR
Részprojektek
Társadalmi
szemléletformálás
Intézményi
működés
hatékonyságának
növelése
Egészségügyi
helyzet fejlesztése

Szociális helyzet
fejlesztése

Oktatás, képzés
fejlesztése

Kulturális élet
fellendítése

Projektek
Szemléletformáló közösségi fórumok
szervezése a helyi média bevonásával
Eszközbeszerzés a hatékonyabb
intézményi működés érdekében
A civil társadalom és a helyi
közigazgatás szereplői közötti
együttműködés fejlesztése
Az optimális
környezet―egészségügyi
helyzetének biztosítása
Prevenció és rehabilitáció
megvalósítása az egészségügyben
Rendelők, eszközök, épületek
felújításának biztosítása
Szociális szolgáltatások fejlesztése

Természettudományos oktatás
módszertanának és
eszközrendszerének megújítása
Szakképzések körének fejlesztése az
oktatásban
„ÖKO iskola” programban való
részvétel
Egészségnap/hét és környezetvédelmi
nap/hét
Hagyományőrző rendezvények
szervezése, támogatása
Rendszeres szabadtéri nyári
programok

Rövidtáv


Ütemezés
Középtáv






Önkormányzat,
civil szervezetek







Önkormányzat,
Körzeti orvosok,
Egészségügyi
ellátással
foglalkozó
vállalkozások













Önkormányzat,
alapítványok,
szociális
intézmények
Önkormányzat,
oktatási
intézmények
Iskolások, oktatók,
tanárok







































Partnerek
Önkormányzat,
előadók
Önkormányzat

Önkormányzat,
városi intézmények, civil szervezetek, felajánlók,
alapítványok

Hosszútáv




Sportrendezvények

Ifjúsági programok

Programok a középkorú- és idős
korosztály számára

Esélyegyenlőségi
jogok biztosítása

Közösségi
közlekedés
fellendítése

Gyermekek és
fiatalok társadalmi
beilleszkedésének
segítése

Esélyegyenlőségi programok
végrehajtásának támogatása az
oktatásban
A fogyatékkal élők jogainak
biztosítása
Fogyatékkal élők integrálása és aktív
foglalkoztatása
Akadálymentesítés
Közösségi közlekedés
(tömegközlekedés) előnyben
részesítése
A biztonságos kerékpáros közlekedés
feltételeinek biztosítása

Turisztikailag frekventált területek
személygépjármű terhelésének
csökkentése
Fókuszban az Érintett településen élő
fiatalok és családtagjaik

Önkormányzat,
egyesületek, civil
szervezetek,
iskolák
Önkormányzat,
városi intézmények, civil szervezetek, felajánlók,
alapítványok
Önkormányzat,
szociális intézmények, civil szervezetek, felajánlók,
alapítványok
Önkormányzat,
intézmények



















Önkormányzat,
szociális
szervezetek
Önkormányzat,
vállalkozások
Önkormányzat
Önkormányzat,
szolgáltató




















Önkormányzat,
civil szervezetek,
kerékpáros
egyesület
Önkormányzat,
civil szervezetek









Családok, fiatalok,
civil szervezetek





KÖRNYEZETI PILLÉR
Részprojektek
Környezet ismerete,
környezettudatosság

Projektek
Környezetvédelmi Programok
felülvizsgálata
Települési hulladékgazdálkodási
tervek készítése
Helyi hulladékgazdálkodás
jogi
szabályozása
Környezetvédelmi kommunikációs
terv kidolgozása
Környezetvédelmi Hasznoskönyv
című kiadvány kidolgozása

Települési és épített
környezet védelme

Nyilvánosság a környezeti ügyekkel
kapcsolatban
Zöldterületek fenntartása
Egyedi fák, fasorok védelme

Természet közeli élőhelyek védelme
Tájsebek
feltérképezése
és
helyreállítása

Helyi jelentőségű védett területek
arányának növelése, a védelemre
tervezett területek védetté
nyilvánításának lefolytatása
Országos Ökológiai Hálózatba
tartozó területek használatának
korlátozása

Partnerek

Ütemezés
Középtáv

Hosszútáv

Önkormányzat

Rövidtáv


Önkormányzat



Önkormányzat







Önkormányzat, civil
szervezetek, PR
szakértő
Önkormányzat, civil
szervezetek, PR
szakértő
Önkormányzat, civil
szervezetek,
Önkormányzat,
Civil
szervezetek,
Közterület fenntartó,
Lakosság
Önkormányzat
Civil szervezetek
Nemzeti Park
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Önkormányzat, civil
szervezetek











































Önkormányzat
Civil szervezetek
Nemzeti Park
Környezet- és
Természetvédelmi
Felügyelőség







A lakókörnyezet
védelme a káros
emisszió
kibocsátásoktól

Műemléki épületek, helyi jelentőségű
épített értékek, régészeti lelőhelyek
védelme, a Város építészeti
emlékeinek felújítása
Tájvédelmi tevékenység
Környezetminőség javítása, élhető,
egészséges városi környezet
kialakítása
Allergén növényekkel kapcsolatos
intézkedések
Utak pormentesítése
Levegőtisztaság-védelmi intézkedési
terv készítése
A felszíni vizekbe történő illegális
szennyvízbevezetések feltárása és
visszaszorítása
A felszíni és felszín alatti vizeket
szennyező illegális hulladékleürítő
helyek felszámolása
Záportározók, vízgyűjtő medencék
kialakítása
Zajterhelés megelőzése

Önkormányzat,
KÖH

A kistérségben található
szennyvíztisztító telepek
rekonstrukciója, bővítése, a
szennyvízelvezető rendszer
fejlesztése
Belterületi csapadékvíz-elvezetés és
gyűjtés
Önkormányzati tulajdonú kül- és
belterületi meglévő közutak
fejlesztése, földburkolatú utcákban
aszfalt utak kiépítése







Önkormányzat
Önkormányzat,
Környezetvédelmi
Felügyelőség
Önkormányzat




Önkormányzat
Önkormányzat,
Környezetvédelmi
Felügyelőség
Önkormányzat, civil
szervezetek,
szolgáltató,
Környezetvédelmi
Felügyelőség



































Kerti hulladékok komposztálásának
elősegítése
Infrastrukturális
helyzet javítása,
fejlesztése



Önkormányzat,
szolgáltató





Önkormányzat
Önkormányzat







Lakossági Járdaépítési Program

Energiafelhasználás
hatékony és megújuló
lehetőségeinek
kihasználása

A kerékpárút bel és külterületi
szakaszának felújítása, bővítése
Napenergia hasznosítási és
alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
(napelemek, napkohó)
„Megújuló energia, megújuló
közösség” előadások
Geotermikus energia, szélenergia
alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata

Zöldterületek
védelme, fenntartása

Hulladékgazdálkodás

Támogatások, segélyezések
energiahatékonysághoz kötötten
Belterületi fasorok fokozatos
megújítása és lecserélése
Meglévő közparkok megújítása és új
közparkok kialakítása zöldterületeken
Szabványos játszótér kialakítása
Települési illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása
Házi komposztálás és esővízgazdálkodás ösztönzése, tájékoztató
kampányok
Házi szennyvíztisztítás fejlesztése a
közműves szennyvízcsatornával
gazdaságosan el nem látható
területeken
Hulladékgyűjtő udvar(ok) kialakítása
Veszélyes hulladék gyűjtése
Építési és bontási hulladékok
hasznosítása

Önkormányzat,
lakosság
Önkormányzat
Önkormányzat,
Non-profit
szervezetek,
vállalkozások
Önkormányzat



















Önkormányzat,
Non-profit
szervezetek,
vállalkozások
Önkormányzat
Önkormányzat










Önkormányzat





Önkormányzat
Önkormányzat






Önkormányzat





Önkormányzat























Önkormányzat,
közszolgáltató
Önkormányzat,
közszolgáltató
Önkormányzat,
közszolgáltató,
építési vállalkozók



A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatóval kötött szerződés
módosítása és annak folyamatos
felülvizsgálata és szükség esetén
módosítása annak érdekében, hogy a
hulladék gyűjtés, szállítás és kezelés
mind az Önkormányzat, a lakosság és
a közszolgáltató megelégedésére
történjen
Veszélyes hulladékok begyűjtési és
hasznosítási rendszerének kiépítése
Oktatás, szemléletformálás

Önkormányzat,
közszolgáltató







Önkormányzat,
közszolgáltató, civil
szervezetek
Önkormányzat,
közszolgáltató, civil
szervezetek













GAZDASÁGI PILLÉR
Részprojektek
Önkormányzat és az
önkormányzati
intézmények hatékony
működéséhez
szükséges gazdasági
feltételek
megteremtése
Ipar fejlesztése

Projektek

Ütemezés
Középtáv

Hosszútáv

Önkormányzat







Hatékony intézményi struktúra
kialakítása
Pályázatokkal kapcsolatos
monitoring

Önkormányzat,
intézmények
-













Befektetési projekt-portfólió
összeállítása, népszerűsítése

Önkormányzat, 7
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Önkormányzat,
vállalkozói
szövetségek
Önkormányzat, 7
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Termelők,
vállalkozók























Termelők,
vállalkozók





Befektetők,
Önkormányzat
Gazdálkodók











Gazdálkodók







Gazdálkodók







Gazdálkodók











Helyi vállalkozás-támogatási
program kidolgozása és működtetése

Gazdasági szektor
fejlesztése

Rövidtáv
Önkormányzati bevételek növelése

Kistérségi Kártya létrehozása és
működtetése

Mezőgazdaság
fejlesztése

Partnerek

Szakképzett munkaerőt foglalkoztató
vállalatok letelepedésének kiemelt
támogatása
Nagy hozzáadott értékű termékeket
előállító vállalatok letelepedésének
kiemelt támogatása
Megújuló energiákra alapozott ipar
telepítése
Biotermékek előállítása –
biotermesztés, biotermelés
Vegyszermentes háztáji termékek
előállítása
Termelői Értékesítési Szövetkezet
létrejöttének elősegítése
Helyi kistermelők piaca
Marketingstratégia kidolgozása

Önkormányzat,
társulások,

Önkormányzati támogatás és
koordináció a gazdaságfejlesztési /
munkahelyteremtő folyamatokban
Fórumok, kiállítások szervezése a
helyi vállalkozások számára
Mikro-, kis- és középvállalkozások
támogatása
Inkubátorház kialakítása

Vendéglátás,
idegenforgalom,
turizmus fellendítése

Környezetbarát technológiák
alkalmazása
Szálláshelyek és vendéglátóhelyek
számának bővítése
Komplex turisztikai
tájékoztatórendszer kialakítása
Gyógyfürdő, wellness központ
kialakítása, meglévő fejlesztése
Sportolási lehetőségek fejlesztése,
központok kialakítása

vállalkozások
Önkormányzat



Önkormányzat,
meghívott előadók
Önkormányzat,
állami szervek,
vállalkozások
Önkormányzat,
vállalkozások
Vállalkozások




















Önkormányzat,
utazási irodák,
befektetők
Önkormányzat





Önkormányzat,
befektetők
Önkormányzat,
sportegyesület,
befektetők







6.A TELEPÜLÉS KONKRÉTAN MEGFOGALMAZOTT JÖVŐBENI FEJLESZTÉSI
CÉLJAI, TERVEI
A település hosszú távú fejlesztési céljai
A 2020-ig elérni kívánt települési jövőkép meghatározása és az ezt szolgáló célkitűzések
vázlatos leírása:
 Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztése: 12 tantermes általános iskola
építése; óvodák felújítása, bővítése, korszerűsítése,
 Holt-Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú fejlesztések:
 A Fegyvernek határában végighúzódó 5 holtág szakasz komoly szerepet játszik a
település belvízrendszerében. A holtág szakaszok gyűjtik össze és vezetik le a település
vízgyűjtő rendszerében keletkezett fölösleges vizet. Jelenlegi állapotukban azonban nem
képesek ezt a fő funkciót ellátni. Ezért szükséges a meglévő holtágak kotrása, területük
rendezése. A kotrással, területrendezéssel lehetővé válik a holtág szakaszok másodlagos
(jóléti, halászati, turisztikai) hasznosítása is.
 A hátrányos helyzetű és tartós munkanélküli emberek, köztük a romák
foglalkoztathatóságának javítása,
 Többfunkciós közösségi ház építése,
 Fecskeház program (bérlakások építése),
 Sportcsarnok építése,
 Wagner park rehabilitációja, szabadidő park kialakítása,
 A meglévő melegvíz bázis hasznosítása (gyógyfürdő építése),
 Település belterületének átfogó rendezése,
 Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek védelme: természeti
kincsek megóvása, fenntartása (Kunhalmok, Tintagyep); külterületi földutak burkolása;
átfogó fásítási program; belvízelvezető rendszer karbantartása, fejlesztése,
 A település idegenforgalmi vonzerejének javítása, szebb, élhetőbb környezet kialakítása,
új gazdasági funkciók kialakítása, a településen élők életminőségének és a település
népességmegtartó képességének javítása.

A település konkrét fejlesztési elképzelései
A 2014-2020 közötti megvalósítani kívánt – jelenleg már ismert – fejlesztések és az előkészített
projektek felsorolása:


Az ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása, az ivóvízhálózat
rekonstrukciója: fertőtlenítő rendszer korszerűsítése; 96 db tolózárakna felújítása és
cseréje; indukciós mennyiségmérés kiépítése; közműtérkép; térinformatikai rendszer
kiépítése; kutak hangfrekvenciás vezérlése.



„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
címmel KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámmal pályázatot nyertünk a
szennyvízhálózat községi szintű kiépítésére (62 km csővezeték), szennyvíztelep
kapacitásának bővítésére (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 népszerűsítése
Fegyverneken” pályázat keretében 500 komposztláda kerül kiosztásra és a komposztálást
bemutató, népszerűsítő előadások megtartására kerül sor. A projekt összköltsége:
10.354.000 Ft.



Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézményének
felújítása, műfüves 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 környező park teljes rekonstrukciója, felújítása, a kastélyban és a gazdasági épületben
szálláshely, étterem kialakítása.



A meglévő fejlesztési dokumentumok áttekintése 2014-ben
A településen rendelettel – például helyi építési szabályzat és szabályozási terv –, vagy
határozattal – például integrált városfejlesztési stratégia, településfejlesztési koncepció,
környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv, esélyegyenlőségi 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
célkitűzések beépüljenek, kiaknázva a legdinamikusabb előrejutási lehetőségeit a településnek.

7.MONITORING ÉS VISSZACSATOLÁS
A monitoring célja: A partnerkapcsolatok és programok beindítása, működtetése. A terv
végrehajtása közben adatgyűjtés a folyó tevékenységekről, a szolgáltatásokban és a
rendszerekben bekövetkezett változásokról.







Az erőforrásigények és források meghatározása.
Kivitelezési ütemterv.
Az önkormányzati költségvetés és az akcióterv közötti „híd”megteremtése.
A programok kivitelezése.
A tevékenységek és eredmények dokumentálása.
A sikerek és problémák felismerése, jelentéskészítés.

A visszacsatolás és értékelés célja: Az előrehaladás és teljesítmény hagyományos értékelése
célközpontú mutatók segítségével. A szolgáltatók és felhasználók tájékoztatása az
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eredményekről. A konzultáció, felülvizsgálat és/vagy tervezési folyamat megismétlése
meghatározott küszöböknél.







Értékelő csoportok létrehozása.
Értékelés időbeosztásának meghatározása.
Célokon alapuló mutatók kidolgozása.
A jelentés kereteinek definiálása.
Értékelés elvégzése.
A partnerek tájékoztatása az értékelés eredményeiről.

7.1.Cselekvési terv
1. Fenntarthatósági megbízott és monitoring csoportok kijelölése
A fenntarthatósági tervben leírtakkal, valamint a kistérség és egyenként a település
környezeti fenntartásával kapcsolatos feladatok koordinálására, a fenti tervben leírt
feladatok betartásának figyelemmel kísérésére, a fenntarthatósági terv felülvizsgálatához
szükséges lakossági véleménygyűjtéshez fenntarthatósági megbízott kijelölése szükséges.
Monitoring rendszer szereplői
Polgármester
Alpolgármester
Bizottsági elnökök
Az önkormányzat által fenntartott oktatási Intézmények vezetői
Az önkormányzat által fenntartott közintézmények vezetői
Közműszolgáltatók
Civil szervezetek, helyi közösségek
2. Fenntarthatósági terv felülvizsgálata
Jelen Környezeti Fenntarthatósági Terv felülvizsgálatát évente 1 alkalommal el kell
végezni, a fenntarthatósági megbízott által begyűjtött lakossági és intézményi vélemények
figyelembe vételével, ennek megfelelően a szükséges módosításokat el kell végezni.
3. Tudatformálás, konzultációk, gyűlések tartása
Évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – konzultáció szervezése a környezeti
fenntarthatósági tervben foglaltak megvalósításáról, valamint az elhangzott vélemények,
ajánlatok kiértékelése és a fenntarthatósági terv ennek alapján történő felülvizsgálata.
7.2.Indikátorok
A Local Agenda 21 program keretén belül szükség van az előrehaladás, a bekövetkezett
változások, a teljesítmény értékelésére. Az egyes részek előrehaladásának méréséhez olyan
mutatószámok (INDIKÁTOROK) szükségesek, amelyek segítségével értékelhetőek a
bekövetkezett változások. Az indikátorok a környezeti, társadalmi-, gazdasági folyamatok
elemzéséhez, teljesítményértékeléshez nyújtanak segítséget és az információkat közérthető
formában juttatják el a célszemélyekhez. Hozzájárulnak a társadalom szereplőinek tudatossága és
viselkedése közötti eltérés csökkentésére, segítik a döntési folyamatok koordinációját - mindezt a
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fenntarthatóság alapelvének érvényesülése érdekében.
Az indikátorok meghatározásánál jól mérhető, a KSH adatbázisában és a helyzetelemzés
fejezeteiben is szereplő és alkalmazott statisztikai paramétereket választottunk, melyeket
táblázatos formában foglaltunk össze. Ezen fenntarthatósági pillérenként készített táblázatok
évenkénti kitöltésével és kiértékelésével hosszú távon is nyomon követhetők az időközben
bekövetkezett változások, folyamatok.
Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes indikátorok nem elsősorban egy-egy állapot leírására
törekednek, hanem a LA21 előrehaladásával, megvalósulásával kapcsolatos változásokat
mutatják be, és alkalmasak a közösségi teljesítmény mérésére, vagy akár az országos, ill.
nemzetközi trendekkel való összehasonlításra.
A meghatározott célkitűzések megvalósulásának nyomon követése elsősorban az Önkormányzat
feladatkörébe tartozik. Továbbá biztosítania kell a szolgáltatók, a lakosság tájékoztatását az
eredményekről és a bekövetkezett változásokról.
Az indikátorok összegyűjtése pillérenként és célonként más-más intézmény feladata. Az
oktatással kapcsolatos indikátorok és adatok összegyűjtése az oktatási intézmények feladata,
melyből éves adatszolgáltatást kell adjon az Önkormányzat részére. A demográfiai adatok
összegyűjtéséért az Önkormányzat illetékes osztálya a felelős. Az infrastruktúra adatait a
szolgáltatók kötelessége szolgáltatni. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos információkat a
közszolgáltatóknak kell összegyűjteni adott évre vonatkozóan. Az egészségügyi, szociális és
közbiztonsággal kapcsolatos indikátorok összegyűjtése szintén az Önkormányzat feladata
segítséget kérve az érintett intézmények vezetőitől. A gazdasági pillérrel kapcsolatos összes adat
összegyűjtése, kiértékelése az Önkormányzat feladata, csakúgy, mint a kitűzött célok
megfogalmazása. A kulturális adatok szolgáltatásáért a kulturális intézmények a felelősek.
TÁRSADALMI PILLÉR
Részcélok
Általános adatok

Egészségügyi
helyzet fejlesztése

Indikátorok

2014

állandó népesség száma (fő)
elvándorlások száma (eset)
Odavándorlások száma (eset)
Működő háziorvosok száma (fő)
Működő házi gyermekorvosok
száma (fő)
A háziorvosok által ellátott
szolgálatok száma (szolgálat)
A házi gyerekorvosok által ellátott
szolgálatok száma (szolgálat)
A háziorvosi ellátásban a
megjelentek és a meglátogatottak
száma összesen (eset)
A házi gyermekorvosi ellátásban a
rendelésen megjelentek száma
(eset)
A házi gyermekorvosi ellátásban a
látogatások száma összesen (eset)
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2015

2016

2017

2018

Szociális helyzet
fejlesztése

Oktatás, képzés
fejlesztése

A háziorvosi ellátásban a
rendelésen megjelentek száma
(eset)
A háziorvosi ellátásban a lakáson
történt beteglátogatás (eset)
Megjelenési esetek száma a
járóbeteg szakellátásban (székhely
szerinti adat (eset)
Beavatkozások száma a járóbeteg
szakellátásban (székhely szerinti
adatok) (db)
Gyógyszertárak száma (humán)
(db)
Nyilvántartott álláskeresők száma
összesen (fő)
Éven túl nyilvántartott álláskeresők
száma
Járadék típusú ellátásban részesülők
Segély típusú ellátásban részesülők
Rendszeres szociális segélyben
részesülők
Munkavállaló korú népesség
Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya

Óvodába beírt gyermekek száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
(fő)
Az általános iskolai osztályok száma a
nappali oktatásban (gyógypedagógiai
oktatással együtt) (db)
Általános iskolai tanulók száma a
nappali oktatásban (gyógypedagógiai
oktatással együtt) (fő)
A napközis tanulók száma a nappali
oktatásban az általános iskolákban
(iskolaotthonos tanulókkal együtt) (fő)
Általános iskolai főállású pedagógusok
száma (gyógypedagógiai oktatással
együtt) (fő)
Naponta bejáró általános iskolai
tanulók száma a nappali oktatásban (fő)
Számítógépek száma az általános
iskolai feladat ellátási helyeken (db)
Középiskolai osztályok száma a nappali
oktatásban (db)
Középiskolai tanulók száma a nappali
oktatásban (a hat-, nyolc évfolyamos
gimnáziumok megfelelő évfolyamaival
együtt) (fő)
Gimnáziumi tanulók száma a nappali
oktatásban (a hat-, nyolc évfolyamos
gimnáziumok megfelelő évfolyamaival
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Közbiztonság
fejlesztése

Kulturális élet
fellendítése

együtt) (fő)
Szakközépiskolai tanulók száma a
nappali oktatásban (szakmai képzéssel
együtt) (fő)
Középiskolai főállású pedagógusok
száma (fő)
Szakiskolai és speciális szakiskolai
osztályok száma a nappali oktatásban
(db)
Szakiskolai és speciális szakiskolai
tanulók száma a nappali oktatásban (fő)
Főállású pedagógusok száma a
szakiskolákban és a speciális
szakiskolában (fő)
Nemzetiségi, etnikai oktatásban tanulók
száma a nappali oktatásban a
középiskolában (fő)
Polgárőrök száma (fő)
Bűncselekmények száma (db)

A települési könyvtárak beiratkozott
olvasóinak száma (fő)
Múzeumi kiállítások száma (db)
Múzeumi látogatók száma (fő)
Rendszeres művelődési foglalkozások
száma (db)
Rendszeres művelődési formákban
résztvevők száma (fő)
Kulturális rendezvények száma (db)
Kulturális rendezvényeken részt vevők
száma (fő)
Alkotó művelődési közösségek száma
(db)
Alkotó művelődési közösségek
tagjainak száma (fő)

GAZDASÁGI PILLÉR
Részcélok
Nemzetközi
együttműködés
Az Önkormányzat
és
az
önkormányzati
intézmények
hatékony
működéséhez
szükséges
gazdasági feltételek
megteremtése
Mezőgazdaság
fejlesztése

Indikátorok

2014

Pályázati lehetőségek
önkormányzati bevételek
összesen (Ft)
önkormányzati kiadások összesen
(Ft)
adóbevételek (Ft)
összes felvett támogatás (Ft)
összes elnyert pályázati forrás
(Ft)
összes kifizetett pályázati önerő
(Ft)
összes mezőgazdasági használatú
földterület (ha)
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2015

2016

2017

2018

Gazdasági szektor
(kereskedelem,
szolgáltatás)
fejlesztése

Vendéglátás,
idegenforgalom,
turizmus
fellendítése

egyéni gazdaságok száma (db)
kistermelői gazdaságok száma
(db)
mezőgazdasági tevékenységet
folytató gazdasági szervezetek
száma (db)
biotermesztés alatt álló földterület
(ha)
ipari szektorban foglalkoztatottak
száma (fő)
ipartelepek száma (db)
bejegyzett vállalkozások száma
(db)
környezetbarát technológiák
alkalmazása (%)
szálláshelyek száma (db)
összes szállásférőhelyek száma
(db)
vendégéjszakák száma az összes
szálláshelyen (vendégéjszaka)
külföldiek által eltöltött
vendégéjszakák száma az összes
szálláshelyen (vendégéjszaka)
vendéglátóhelyek száma (db)
turisztikai információs pontok,
irodák száma (db)

KÖRNYEZETI PILLÉR
Részcélok
Környezeti elemek és
rendszerek
állapotának javítása,
védelme

A lakókörnyezet
védelme a káros
emisszió
kibocsátásoktól
(levegő, zaj)
Infrastrukturális
helyzet javítása,
fejlesztése

Indikátorok

2014

összes elszállított települési
szilárd hulladék mennyisége (t)
a lakosságtól szelektív
hulladékgyűjtésben elszállított
települési szilárd hulladék
mennyisége (t)
komposztáló háztartások száma
(db)
biohulladék mennyisége (t)
helyi védettség alatt álló területek
(m2)
helyi védettségű épített
objektumok száma (db)
felújításra szoruló középületek
száma (db)
zajszennyezés mértéke (dB)
szén-dioxid (CO2) koncentráció
(ppm)
Lakásállomány (db)
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat
hossza (km)
Közüzemi ívóvízvezeték-
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2015

2016

2017

2018

hálózatba bekapcsolt lakások
száma (db)
Közüzemi szennyvízcsatornahálózat hossza (km)
Közcsatornahálózatba bekapcsolt
lakások száma (db)
Villamosenergia-fogyasztók
száma (db)
Az összes gázcsőhálózat hossza
(km)
Összes gázfogyasztók száma (db)
Távfűtésbe bekapcsolt lakások
száma (db)
Melegvízhálózatba bekapcsolt
lakások száma (db)
Rendszeres hulladékgyűjtésbe
bevont lakások száma (db)
Önkormányzati kiépített út és
köztér hossza (km)
Állami közutak hossza (km)

Energiafelhasználás
hatékony és
megújuló
lehetőségeinek
kihasználása

Zöldterületek
védelme, fenntartása
– növény és állatvilág
fenntartása

Összes szolgáltatott víz
mennyisége (1000 m3)
Szolgáltatott összes
villamosenergia mennyisége
(1000 kWh)
Az összes szolgáltatott vezetékes
gáz mennyisége (átszámítás
nélkül) (1000 m3)
Összes elszállított települési
szilárd hulladék (tonna)
Összes elvezetett szennyvíz
mennyisége (1000 m3)
fenntartható energiahasználat
témájú előadások résztvevőinek
száma (fő)
megújuló energiaforrást
alkalmazó középületek száma
(db)
megújuló energiaforrást
alkalmazó háztartások száma (db)
egy főre jutó összes
energiafogyasztás (fő/MJ)
erdő művelési ág aránya a
területhasználatban (%)
biológiai aktivitás mértéke (%)
összes zöldterület a
településszerkezetben (m2)
egy főre jutó zöldterület (fő/m2)
szabványos játszóterek száma
(db)
a zöldfelületek fenntartásra szánt
költség (Ft/ha)
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Fegyvernek Város Önkormányzata
Közbeszerzési terv a 2014. évre
Ütemezés [év, hó]
Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya
(Várható szerződés vagy tevékenység
megnevezése)

Becsült érték

Rész-ajánlat
lehetséges

Ajánlati felhívás
feladása/
ajánlatkérés
időpontja

Ajánlatok
benyújtása,
értékelése

Szerződéskötés

Befejezési
határidő

N.R.

A közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény Harmadik
rész nemzeti értékhatárt elérő, a
Kbt. 122. § (7) szerinti
hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

2014.08.30-ig

2014.09.15-ig

2014.09.30-ig

2015.02.28-ig

Igen, 2
ajánlati rész

A közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény Harmadik
rész nemzeti értékhatárt elérő, a
Kbt. 122. § (7) szerinti
hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás

2014.07.30-ig

2014.08.15-ig

2014.08.30-ig

2014.12.31-ig

Közbeszerzési /beszerzési eljárás
típusa

HUF (nettó)
Építési beruházás

1.

ÉAOP 4.1.2/A-12-2013-0010
Orvosi Rendelő
rekonstrukciója II. ütem

45.753.377.-

Szolgáltatás-megrendelése
Árubeszerzés

1.

Kistérségi Start mintaprogram
Téli valamint egyéb
értékteremtő közfoglalkoztatási
projektelem

11.899.900.-

……………………………………………………….
polgármester

…………………………………………………………..
jegyző

Oktatási, Közm vel dési, Szociális
és Egészségügyi Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

Értesítem, hogy a bizottság

2014. augusztus 18-án – hétf n - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képvisel testületi anyag véleményezése:

1. Fegyvernek

Város

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

teljesítésér l
2. Képvisel testület 2014. évi munkatervének módosításáról
3. Helyi Választási Bizottság megválasztásáról

I.

félévi

Fegyvernek, 2014. augusztus 14.

Szatlóczki Edit sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2014. augusztus 19-én – kedden - 14 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képvisel testületi anyagok véleményezése:

1. Fegyvernek

Város

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

I.

félévi

teljesítésér l
2. A Kisújszállási Önkormányzati T zoltó-parancsnokság támogatásáról
3. Képvisel testület 2014. évi munkatervének módosításáról
4. Helyi Választási Bizottság megválasztásáról
5. Ingatlanon belüli beköt

vezeték kiépítésével kapcsolatos lakossági szerz dés

jóváhagyásáról
6. Ingatlanon belüli beköt vezeték kiépítésével kapcsolatos alvállalkozói szerz dés
jóváhagyásáról

Fegyvernek, 2014. augusztus 14.

Dr. Bognár Zoltán sk.
bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésnek féléves teljesítése

1. melléklet

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzeszköz átvétel
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=szoc. Ágazati pótlék
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
=Felújítás
Támogatás értékű kiadások
=működési célú
II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzeszköz átvétel
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=szoc. Ágazati pótlék
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Teljesítés %
100,00
48,78
83,59
************
0,00
0,00
************
************
42,15
************
48,87
54,12
************
36,58
50,98
46,97
47,58
48,31
42,45
44,92
54,65
9,00

eredeti ei.
mód. Ei.
Teljesítés
Teljesítés %
42,25
42,25
42,25
100,00
182 467
155 388
76 445
49,20
8 320
540
465
86,11
0
0
100 ************
0
1 277
1 187
92,95
0
1 277
1 187
92,95
174 147
153 571
74 693
48,64
22 012
0
0 ************
131 817
131 817
66 636
50,55
208
761
761
100,00
0
320
147
45,94
20 010
20 573
7 149
34,75
100
100
0
0,00
182 467
155 388
76 081
48,96
110 342
110 838
54 836
49,47
110 342
110 173
54 618
49,57
0
665
218
32,78
29 477
30 354
14 905
49,10
42 648
12 926
5 208
40,29
0
485
347
71,55
0
485
347
71,55
0
0
0 ************
0
785
785
100,00
0
785
785
100,00
eredeti ei.
mód. Ei.
Teljesítés
5,86
5,86
5,86
34 486
35 599
17 366
6 155
6 155
5 145
0
0
15
0
1 028
0
0
1 028
0
0
0
230
0
0
230
28 331
28 416
11 976
0
0
0
7 975
7 975
3 897
0
85
46
0
0
0
16 276
16 276
5 953
4 080
4 080
2 080
34 486
35 599
16 720
14 226
14 293
6 800
12 498
12 498
6 038
1 728
1 795
762
3 695
3 713
1 668
14 565
14 771
8 072
2 000
2 000
180

1

=Beruházás
=Felújítás
Támogatás ért. Kiadások
=Működési célú
III. ÖNKORMÁNYZAT
Álláshely(Fő)
-Ebből közfoglalkoztatás
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Önkormányzatok működési támogatása
-Helyi önk. Ált. műk. Tám
-Helyi önk. Köznev. Fel. Tám
-Helyi önk. Szoc. Gyermekjólét és
étkeztetés Tám
-Helyi önk.kultúrális Tám
-Helyi önk. Támogatása kp. Előirányzatból
-Helyi önk. Kiegészítő Tám
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek
-Ingatlanértékesítés bevétele
-Részesedések értékesítése
Kölcsön visszatérülés
-működési célú pe.
-Felhalmozási célú pe.
Pénzeszköz átvétel
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
Felhalmozási c. tám.ért. Bev.
Hitelfelvétel
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Végleges pe. Átadás
Felhalmozási kiadások
-Beruházás
-Felújítás
Kölcsönök nyújtása
Hitel törlesztések, visszafizetések
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Támértékű kiadások
=Működési célú tám.ért. Kiadás
=Felhalmozási célú tám.ért. Kiadás
Tartalékok
Intézményfinanszírozás
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL
Álláshely(Fő)

2 000
2 000
180
9,00
0
0
0 ************
0
822
0
0,00
0
822
0
0,00
eredeti ei.
mód. Ei.
Teljesítés
Teljesítés %
316,84
316,84
363,00
114,57
307,84
307,84
354,50
115,16
1 431 036
3 583 972
711 747
19,86
122 743
65 402
18 999
29,05
501 140
608 291
337 497
55,48
157 153
187 785
96 608
51,45
131 122
126 802
64 128
50,57
204 893
7 972

223 258
7 972

108 019
4 145

48,38
51,99

0
0
10 546
75 290
75 290
0
2 200
2 000
200
2 300
0
0
677 001
602 031
74 970
39 816

4 323
60 564
89 102
62 794
56 046
1 500
6 663
6 463
200
2 300
63 984
63 984
2 645 620
570 650
2 074 970
39 816

4 033
60 564
47 893
2 239
739
1 500
2 055
2 055
0
950
0
0
302 114
302 114

93,29
100,00
53,75
3,57
1,32
100,00
30,84
31,80
0,00
41,30
0,00
0,00
11,42
52,94
0,00
0,00
18,36
48,31
48,80
23,83
47,62
37,65
25,39
96,03
2,97
3,07
0,00
68,14
100,00
100,00
100,00
23,58
23,87
0,00
0,00
43,40
Teljesítés %
84,62

1 431 036

3 583 972

0

342 579

342 913

658 079
165 666

335 852

336 186

164 063

6 727
48 885
197 710
4 127
10 420
145 937
78 335
67 602
2 000
16 483
16 483
0
108 523
107 023
1 500
53 000
501 372
eredeti ei.
24,38

6 727
48 975
182 878
4 127
12 208
2 151 788
2 084 186
67 602
6 463
55 327
51 242
4 085
127 238
125 738
1 500
113 328
538 727
mód. Ei.
24,38

1 603
23 322
68 848
1 048
11 723
63 943
63 943
0
4 404
55 327
51 242
4 085
30 009
30 009
0
0
233 789
Teljesítés
20,63

2

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Intézményfinanszírozás
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Végleges pe. Átadás
-Működési célú
Felhalmozási kiadások
-Beruházás
-Felújítás
Támogatás értékű kiadások
=Működési célú
FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI
KONYHA
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
=Felújítás
Támogatás ért. Kiadások
=Működési célú
FEGYVERNEKI Városüzemeltetési és
fejlesztési int.
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek

206 435

210 425
0
0
0
206 435
187 008
186
19 241
0

206 435

84 488
200
486
486
209 739
187 008
813
20 267
1 651

210 425

21
0
0
84 467

84 467
84 177

70 624

71 968

32 896

57 843

58 727

26 848

12 781
17 386
17 195
101 230
0
0
0
0
0
0
0

13 241
17 863
18 330
101 230
22
22
526
526
0
486
486

6 048
8 045
8 176
35 060
0
0
0
0
0
0
0

eredeti ei.
mód. Ei.
Teljesítés
18,75
18,75
17,70
133 693
141 593
71 658
107 760
58 843
32 994
0
6 013
0
0
6 013
0
1 388
1 388
1 157
1 388
1 388
1 157
24 545
75 349
37 507

40,15
10,50
0,00
0,00
40,27
0,00
0,00
416,77
0,00
40,00
45,71
45,72
45,68
45,04
44,60
34,63
0,00
0,00
0,00
0,00
************
0,00
0,00

15 723
14 983
740
3 888
55 581
154
154
0
0
0

Teljesítés %
94,40
50,61
56,07
0,00
0,00
83,36
83,36
49,78
************
48,71
141,39
0,00
************
53,21
55,02
53,19
181,37
50,74
59,95
39,09
39,09
************
0,00
0,00

eredeti ei.
mód. Ei.
Teljesítés
35,75
35,75
34,25
272 488
271 917
100 353
190 549
180 549
71 383

Teljesítés %
95,80
36,91
39,54

24 545
0
0
0
133 693

74 665
807
-123
0
141 593

27 941
27 533
408
7 491
92 029
0
0
0
6 232
6 232
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36 366
1 141
0
0
75 346

28 577
28 169
408
7 662
92 715
394
394
0
12 245
12 245

Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
=Felújítás
Támogatás ért. Kiadások
=Működési célú
FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
=Felújítás
Támogatás ért. Kiadások
=Működési célú
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Álláshely
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Önkormányzatok működési támogatása
-Helyi önk. Ált. műk. Tám
-Helyi önk. Köznev. Fel. Tám

0
0
24 212
24 212
57 727

5 882
5 882
24 212
24 212
61 274

0
0
9 334
9 334
19 636

24 568
0
33 159

24 568
1 998
34 708

0
0
19 636

272 488

271 917
103 894
60 139
61 712
27 266
54 546
56 119
24 566
5 593
5 593
2 700
15 824
16 249
7 017
171 076
168 898
66 284
1 778
3 327
3 327
1 778
3 327
3 327
0
0
0
23 671
21 731
0
23 671
21 731
0
eredeti ei.
mód. Ei.
Teljesítés
10,75
10,75
5,75
63 670
64 763
31 249
4 378
4 378
1 373
0
902
0
0
902
0
49 105
49 105
24 365
49 105
49 105
24 365
10 187
10 378
5 511
0
0
10 187
63 670

0
191
10 187
64 763

31 391
31 391
0
8 390
23 589
300
300
0
0
0
eredeti ei.
454,58
2 324 275
439 905
501 140
157 153
131 122

4

31 541
31 541
0
8 431
23 589
300
300
0
902
902
mód. Ei.
454,58
4 463 657
316 067
608 291
187 785
126 802

0
191
5 320
31 703
11 565
11 565
0
2 331
17 537
270
270
0
0
0
Teljesítés
489,44
1 093 306
130 380
337 497
96 608
64 128

0,00
0,00
38,55
38,55
32,05
************
0,00
0,00
56,57
************
38,21
44,18
43,77
48,27
43,18
39,24
100,00
100,00
************
0,00
0,00
Teljesítés %
53,49
48,25
31,36
0,00
0,00
49,62
49,62
53,10
************
************
100,00
52,22
************
48,95
36,67
36,67
************
27,65
74,34
90,00
90,00
************
0,00
0,00
Teljesítés %
107,67
24,49
41,25
55,48
51,45
50,57

-Helyi önk. Szoc. Gyermekjólét és
étkeztetés Tám
-Helyi önk.kultúrális Tám
-Helyi önk. Támogatása kp. Előirányzatból
-Helyi önk. Kiegészítő Tám
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek
-Ingatlanértékesítés bevétele
-Részesedések értékesítése
Kölcsön visszatérülés
-működési célú pe.
-Felhalmozási célú pe.
Pénzeszköz átvétel
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
=Felhalmozási célú
Hitelfelvétel
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
=Szociális pótlék
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési c. támogatás ÁH-on kívülre
Felhalmozási kiadások
-Beruházás
-Felújítás
Kölcsönök nyújtása
Támogatás értékű kiadások
=működési célú
=felhalmozási célú
Tartalékok
Hitel törlesztések, visszafizetések
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Intézményfinanszírozás
BEVÉTELEK
-halmozódás
FŐÖSSZEG
KIADÁSOK
-halmozódás
FŐÖSSZEG

204 893
7 972

223 258
7 972

0
0
10 546
75 290
75 290
0
2 200
2 000
200
2 300
0
0
751 706
676 736
74 970
39 816
501 372
22 012
375 913
394
98 873
4 180
0
2 324 275
657 242
630 005
27 237
131 148
558 812
105 357
10 420
150 015
82 413
67 602
2 000
138 426
136 926
1 500
53 000
16 483
16 483
0
501 372

4 323
58 151
89 102
62 794
61 294
1 500
6 663
6 463
200
2 300
79 572
79 572
2 720 325
645 355
2 074 970
39 816
538 727
0
426 033
4 655
101 888
5 831
320
4 463 657
661 842
633 413
28 429
133 247
514 107
105 357
12 230
2 158 820
2 091 218
67 602
6 463
164 209
162 709
1 500
113 328
55 327
51 242
4 085
538 727

2 324 275
-501 372
1 822 903
2 324 275
-501 372
1 822 903
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4 463 657
-538 727
3 924 930
4 463 657
-538 727
3 924 930

108 019
4 145

48,38
51,99

4 033
93,29
60 564
104,15
47 893
53,75
2 239
3,57
739
1,21
1 500
100,00
2 055
30,84
2 055
31,80
0
0,00
1 065
46,30
1 187
1,49
1 187
1,49
337 200
12,40
337 200
52,25
0
0,00
0
0,00
233 790
43,40
0 ************
106 899
25,09
2 139
45,95
122 525
120,25
2 080
35,67
147
45,94
1 046 000
23,43
314 752
47,56
302 681
47,79
12 071
42,46
61 176
45,91
229 706
44,68
36 108
34,27
11 723
95,85
68 221
3,16
68 221
3,26
0
0,00
4 404
68,14
30 794
18,75
30 794
18,93
0
0,00
0
0,00
55 327
100,00
51 242
100,00
4 085
100,00
233 789
43,40
1 093 306
-233 790
859 516
1 046 000
-233 789
812 211

24,49
21,90
23,43
20,69

Álláshely

454,58
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454,58

489,44

107,67
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1. A 2013-2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai, létszámellátottság:
1.1. A HTP létszámellátottsága:
2013 évben:
A Szolnok HTP rendszeresített létszáma 113 fő, ebből vonulós tűzoltó 107 fő.
2013. január 01-én a Szolnok HTP létszáma 106 fő volt, ebből vonulós 101 fő.
2013. december 31-én a Szolnok HTP létszáma 102 fő volt, ebből vonulós 96 fő.
2014. évben:
A Szolnok HTP rendszeresített létszáma 113 fő, ebből vonulós tűzoltó 107 fő.
2014. január 01-én a Szolnok HTP létszáma 102 fő volt, ebből vonulós 96 fő.
2014. június 30-án a Szolnok HTP létszáma 103 fő volt, ebből vonulós 97 fő.
1.2. Célkitűzések:
2013 évben:













A 2012 év tapasztalatai alapján a 2013 évre költséghatékony működést tűztünk ki célnak,
amely mellett a tűzoltóságunk hatékonyságát is növelni szándékoztunk, fokozva a működési
területünkön a megelőző és a mentő tűzvédelmet.
A lakosság tűzvédelemmel kapcsolatos jogkövető magatartására felhívni a figyelmet.
A meglévő tűzoltó egyesületek műszaki fejlesztését elősegíteni, hogy a tűzoltáshoz, műszaki
mentéshez megfelelő eszközökkel rendelkezzenek
Azokon a településeken, ahol megszűntek a tűzoltó egyesületek, a helyi kezdeményezéseket
felkarolva újjá kell szervezni a település mentő tűzvédelmének segítséget adó egyesületeket.
A megyében bekövetkező speciális káresetek felszámolására szakosodott mentőtevékenységet
végző karitatív szervezetek megalakításhoz illetve munkájuk segítéséhez szükséges feltételek
megteremtése.
A működési területünkön található tűzvédelmileg kevésbé ellátott területeken az önkéntes
köztestületi tűzoltóságok létrehozásához szükséges feltételek biztosításához segítségnyújtás.
Önvédelmi készség és hajlandóság tudati formálásának elősegítése a települések szintjén.
Az ÖTE-k kárfelszámolásokban közreműködő állománya és a létesítményi tűzoltóságok tagjai
kiképzésének, valamint továbbképzésének felügyelete a biztonságos, szakszerű munkavégzés
érdekében.
A szakmai, társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartás,
folyamatos párbeszéd kialakítása a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés
érdekében.

2014 évben:







A 2013 év tapasztalatai alapján a 2014 évre további költséghatékony működést tűztünk ki
célnak, amely mellett a tűzoltóságunk hatékonyságát továbbra is növelni szándékoztunk,
fokozva a működési területünkön a megelőző és a mentő tűzvédelmet.
A lakosság tűzvédelemmel kapcsolatos jogkövető magatartására felhívni a figyelmet,
különösen a szabadtéri tüzek keletkezésével kapcsolatban.
A meglévő tűzoltó egyesületek műszaki fejlesztését elősegíteni, hogy a tűzoltáshoz, műszaki
mentéshez megfelelő eszközökkel rendelkezzenek
A működési területünkön található tűzvédelmileg kevésbé ellátott területeken az önkéntes
köztestületi tűzoltóságok létrehozásához szükséges feltételek biztosításához segítségnyújtás.
Önvédelmi készség és hajlandóság tudati formálásának elősegítése a települések szintjén.
3





Az ÖTE-k kárfelszámolásokban közreműködő állománya és a létesítményi tűzoltóságok tagjai
kiképzésének, valamint továbbképzésének felügyelete a biztonságos, szakszerű munkavégzés
érdekében.
A szakmai, társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartás,
folyamatos párbeszéd kialakítása a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés
érdekében.

2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések:
2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai:
2013 évben:




















Főigazgatói feladatszabás értelmében megtörtént a 2012. év tavaszi időszakában jelentkező
nagyszámú szabadterületi tűzeset 2013. évi megelőzése érdekében az érintett szervezetek,
települések tájékoztatása,
a Tűzoltási és Műszaki-mentési Tervek (TMMT) átdolgozása folyamatosan történik. Megtörtént a
Főigazgatói intézkedésben meghatározott TMMT készítésére kötelezett létesítmények felmérése,
és az új TMMT kidolgozása,
a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan
zajlott,
ár- és belvízzel kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan zajlott,
elkészült az őrsprogrammal kapcsolatos jelentés, mely felterjesztésre került a JNSZ MKI-ra,
Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP részt vett a JNSZ MKI által szervezett megyei szakmai
verseny előkészítésében és lebonyolításában,
Szolnok HTP és Szolnok KVK állománya részt vett a 2013. évi Dunai árvízi védekezés
munkálataiban,
gépjárművek menetokmányainak ellenőrzésére került sor Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP
tekintetében,
éves túlmunka kimutatás készült a kirendeltség és a HTP teljes személyi állományára
vonatkozóan,
létszám problémák és a túlmunka keletkezésének megakadályozása érdekében folyamatos
egyeztetés történt a JNSZ MKI-val (párhuzamosítás, átvezénylés, állománytábla módosítás
témakörében),
végrehajtásra került a gépjármű-, laktanya-, illetve ruházati szemle,
települések szétválásával kapcsolatban végrehajtásra kerültek az MT, TMMT módosítások,
járási mentőcsoportok rendszerbeállító gyakorlatának előkészítése, illetve végrehajtása,
a veszélyhelyzeti prognózis illetve aktuális feladatszabás alapján a HTP és az LTP állományának,
illetve technikai eszközeinek téli felkészítése végrehajtásra került,
a HTP állománya részt vett a Külső Védelmi Terv gyakorlatokon,
a HTP állománya tevékenyen részt vesz a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági
feladataiban, ennek keretében megtörtént a HTP állományának felkészítése a tűzcsap ellenőrzések
végrehajtására. Az ellenőrzések jelenleg is folyamatosan zajlanak.

2014 évben:





Főigazgatói feladatszabás értelmében megtörtént a 2014. év tavaszi időszakában jelentkező
nagyszámú szabadterületi tűzeset megelőzésével kapcsolatos lakossági tájékoztatás,
a Tűzoltási és Műszaki-mentési Tervek (TMMT) átdolgozása folyamatosan történik. Megtörtént a
Főigazgatói intézkedésben meghatározott TMMT készítésére kötelezett létesítmények ismételt
felmérése, és az új TMMT kidolgozása,
a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan
zajlott,
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ár- és belvízzel kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan zajlott,
Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP részt vett a JNSZ MKI által szervezett megyei szakmai
verseny előkészítésében és lebonyolításában,
gépjárművek menetokmányainak ellenőrzésére került sor Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP
tekintetében,
létszám problémák és a túlmunka keletkezésének megakadályozása érdekében folyamatos
egyeztetés történt a JNSZ MKI-val (párhuzamosítás, átvezénylés, állománytábla módosítás
témakörében),
végrehajtásra került a gépjármű-, laktanya-, illetve ruházati szemle,
települések szétválásával kapcsolatban végrehajtásra kerültek az MT, TMMT módosítások,
a veszélyhelyzeti prognózis illetve aktuális feladatszabás alapján a HTP és az LTP állományának,
illetve technikai eszközeinek téli felkészítése végrehajtásra került,
a HTP állománya részt vett a Külső Védelmi Terv gyakorlatokon,
a HTP állománya tevékenyen részt vesz a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági
feladataiban, ennek keretében megtörtént a HTP állományának felkészítése a tűzcsap ellenőrzések
végrehajtására. Az ellenőrzések jelenleg is folyamatosan zajlanak.

2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása:
2013. évben a Szolnoki HTP szerei összesen 1126 db vonulást hajtottak végre, ebből 653 db
tűzesethez, 473 db műszaki mentéshez történt.
A Törökszentmiklósi ÖTP 125 db vonulást hajtott végre, ebből 66 db tűzesethez, 59 db műszaki
mentéshez történt.
A működési terület, illetve elsődleges műveleti körzet tekintetében a káresemények eloszlása a
beavatkozás jellege szerint:
Káreset

Káreset jellege

Tűzeset

Beavatkozást igénylő
esemény
Kiérkezés előtt felszámolt
Szándékosan megtévesztő
jelzés
Téves jelzés
Utólagos jelzés
Beavatkozást igénylő
esemény
Kiérkezés előtt felszámolt

Műszaki
mentés

Szándékosan megtévesztő
jelzés
Téves jelzés
Összesen

Szolnoki HTP
működési
területén

Törökszentmiklósi ÖTP
Összesen
elsődleges
műveleti
körzetén

285

38

323

34

2

36

6

6

12

82
18

7
1

89
19

279

52

331

11

0

11

1

0

1

28

2

30

744

108

852

5

2.1.1.1. A 2012 és 2013 év vonulási statisztikáinak összehasonlítása:
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2.1.1.2.A káresemények eloszlása a minősített riasztási fokozat szerint:
A Szolnoki HTP esetében a tűzesetek közül 48 db I-es Kiemelt, 5 db II-es, 4 db II-es Kiemelt
minősített riasztási fokozatú volt. A többi tűzeset I-es minősített riasztási fokozatú volt.
A műszaki mentések közül 56 db I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki
mentés I-es minősített riasztási fokozatú volt.
A Törökszentmiklósi ÖTP esetében a tűzesetek közül 5 db I-es Kiemelt, 1 db II-es, 1 db II-es
Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi tűzeset I-es minősített riasztási fokozatú volt.
A műszaki mentések közül 6 db I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki
mentés I-es minősített riasztási fokozatú volt.
2014 I. félév:
Szolnoki HTP
működési
körzet

Törökszentmiklósi
ÖTP működési körzet

129

30

24

20

2

SZMJ

5

3

2

Téves jelzés

38

34

4

Utólagos jelzés

10

1

1

162

111

33

8

7

1

SZMJ

2

2

0

Téves jelzés

16

12

1

456

319

74

Szolnoki KVK
működési körzet
Beavatkozást
igénylő esemény
Kiérkezés előtt
felszámolt

Tűz

Műszaki
mentés

Beavatkozást
igénylő esemény
Kiérkezés előtt
felszámolt

Összes vonulás

191
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A tűzoltóság működési körzetében a 2014. I. félévi műszaki mentések száma és megoszlása
következő módon alakult:

A Tűzoltóság működési körzetében a 2014. I. félévi tűzesetek száma és megoszlása következő
módon alakult:
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A Tűzoltóság működési körzetében a 2014. I. félévi káresetek száma, valamint szervezeti
egységenkénti megoszlása a JNSZ MKI káreseti statisztikájához viszonyítva következő módon
alakult:
2014. I. félévi vonulási statisztika
Káresetek bontása
Beav.igénylő
esemény
Kiérk. előtt
felszámolt
Tűz

Műszaki
mentés

J-N-SZ
MKI
műk.
körzet

Szolnok JNSZ Szolnok JNSZ Miklós
KVK
MKI
HTP
MKI
ÖTP
műk.
bázison műk. bázison műk.
körzet
%
körzet
%
körzet

JNSZ
MKI
bázison
%

565

191

33,81

129

22,83

30

5,31

53

24

45,28

20

37,74

2

3,77

SZMJ

10

5

50,00

3

30,00

2

20,00

Téves jelzés

109

38

34,86

34

31,19

4

3,67

Utólagos jelzés

35

10

28,57

1

2,86

1

2,86

405

162

40,00

111

27,41

33

8,15

17

8

47,06

7

41,18

1

5,88

SZMJ

2

2

100,00

2

100,00

0

0,00

Téves jelzés

29

16

55,17

12

41,38

1

3,45

1225

456

37,22

319

26,04

74

6,04

Beavatkozást
igénylő
esemény
Kiérk. előtt
felszámolt

Összes vonulás

Az adatokat megvizsgálva látható, hogy a megyében bekövetkezett káresetek 37 %-a a kirendeltség
működési körzetében következik be. A Szolnoki HTP pedig a teljes megyei kárfelszámolások mintegy
1/4 részét végezte el. Ez a két adat az előző évi 40 %, illetve 31,4 %-hoz viszonyítva csökkenő tendenciát
mutat.
2013. év I. félévéhez viszonyítva a tűzesetek számában 28 %-os emelkedés figyelhető meg, amely
elsősorban a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak köszönhető. Ez az érték azonban közel azonos a 2012. I.
félévi tűzesetek számával.
A műszaki mentések száma 26%-os csökkenést mutat. Ebben az esetben is megfigyelhető az időjárási
viszonyok befolyásoló hatása, mert a 2013. I. félévi és 2014. I. félévi műszaki mentések időbeli eloszlását
megvizsgálva látható az, hogy a műszaki mentések magas száma 2013-ban rendkívüli tavaszi időjárás
miatt mutatott az átlagtól eltérő adatokat.
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A 2013. I. félévi és 2014. I. félévi tűzesetek és a műszaki mentések számának alakulását - beavatkozás
módja szerinti bontásban - az alábbi diagramok szemléltetik:

A diagrammokat megvizsgálva jól látható, hogy lényegi eltérés – mind a tűzesetek, mind a műszaki
mentések esetében egyaránt – a beavatkozást igénylő események számában tapasztalható.
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2.1.2. Képzés, továbbképzés:
2013 év:


Az elkészült és jóváhagyott kiképzési terveknek megfelelően zajlott az állomány napi
kiképzése. A májusi dunai árvízi védekezés miatt 24-24 készenléti szolgálat lett elrendelve,
amely miatt sok képzés át lett ütemezve, valamint a tartalék napokon került megtartásra.



A JNSZ MKI Ellenőrzési Szolgálata a kiképzés végrehajtására, dokumentálására is kiterjedő
ellenőrzést hajtott végre, melyen hiányosságot nem tapasztalt.



2013. januártól-májusig külső cég által tartott belterületi fakitermelői tanfolyamon vett részt
25 fő.



Februárban tömeges jelzéssel kapcsolatos képzésen vettek részt a híradó ügyeletet ellátó
személyek.



Márciusban a Szolnok HTP 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot tartott a Törökszentmiklósi ÖTP
és a Claas Hungária dolgozói részére. A Szolnok HTP-n szivattyúkezelői, hordozó-jármű és
kötöző tanfolyamot tartott.



Áprilisban egy fő gépjármű vezető oktató képzésen vett részt. Áprilisban a Szolnok HTP-n az
Igazgatóság dolgozóinak és az LTP-k dolgozóinak 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot tartottunk.



Májusban 5 fő tűzoltótechnika-kezelő alaptanfolyamon vett részt a BM KOK-on.



Május hónapban a parancsnok rendészeti vezetőképzőn vett részt.



Június hónapban a szolgálatparancsnokok Budapesten hibrid-autóval kapcsolatos képzésen
vettek részt.



Július hónapban 2 fő elvégezte a KOK szerparancsnok képző tanfolyamát.



A szolgálati csoportok részére tömegrendezvényekkel kapcsolatos továbbképzést tartottunk.



Szeptember hónapban egy fő be lett iskolázva a KOK szerparancsnok-képző tanfolyamára.



A parancsnok és a parancsnok-helyettes Törökszentmiklóson TEVIR képzésen vett részt. A
szolgálatparancsnokok Pécelen alparancsnoki képzésen vettek részt. A Szolnok HTP a Claas
Hungária dolgozóinak 2x16 óra ismeret felfrissítő képzést tartott.



Végre lett hajtva a gépjárművezetők számára szervezett - Főigazgatói intézkedésben
meghatározott - vezetéstechnikai trénig.



December hónapban szivattyú-kezelői tanfolyamot tartottunk 20 fő részére, melyben a
Törökszentmiklósi ÖTP állománya is beletartozik.



December hónapban 2 fő emelőkosaras tanfolyamon vett részt Budapesten a KOK
szervezésében.



December 21-én a parancsnok és 1 fő szolgálatparancsnok a MKI által tartott tűzoltás
vezetésére jogosultaknak tartott továbbképzésen részt vett.



Az MKI a létesítményi tűzoltóparancsnokoknak továbbképzést tartott, melyen a Szolnok HTP
parancsnoka is részt vett.



A kiképzési tervben számonkéréseket megtartottuk, az egyéni értékeléseket elvégeztük.
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2014 év:


Az elkészült és jóváhagyott kiképzési terveknek megfelelően zajlik az állomány napi
kiképzése. A JNSZ MKI Ellenőrzési Szolgálata a kiképzés végrehajtására, dokumentálására is
kiterjedő ellenőrzést hajtott végre, melyen hiányosságot nem tapasztalt.



Elkészült és jóváhagyásra került a Szolnoki KVK, Szolnoki HTP, Törökszentmiklósi ÖTP és
az LTP-k 2014. évi kiképzési tervei. A tervezett gyakorlatok KAP rendszerre történő feltöltése
megtörtént.



Sor került HTP, ÖTP, és LTP-k tűzoltás vezetésre jogosult tagjainak 2014, évi
továbbképzésére.



A 2013-ban elkészült és felterjesztett képzési igények alapján folyamatos a Szolnoki HTP és a
Törökszentmiklósi ÖTP állományának képzése.



Lebonyolításra került Kőtelken a - Szolnoki HTP bevonásával végrehajtott - 40 órás tűzoltó
alaptanfolyam és az azt követő vizsgáztatás.



Szivattyúkezelői és műszaki szaktanfolyam és hozzá kapcsolódó vizsgáztatás zajlott Szolnok
HTP-n.

2.1.3. Gyakorlatok 2013 évben:



















Szolnok HTP a 2013. évi gyakorlatterve a BM OKF intézkedésnek megfelelően elkészült és
feltöltésre került a KAP rendszerre is. A gyakorlatok végrehajtása az éves gyakorlattervnek
megfelelően történt.
A tervezett ellenőrző gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok ellenőrzését Szolnok
HTP parancsnoka, a KMSZ, és Szolnok KVK tűzoltósági felügyelője ellenőrizte.
Június hónapban részt vettünk a MÁV veszélyelhárítási terv gyakorlatán, valamint a
Mentőkkel közös nyilvános műszaki mentési gyakorlatot hajtottunk végre a Baross Gábor
úton.
Július hónapban az MH 86 Helikopterbázis létesítményi Tűzoltóságával közös helikopter
baleset felszámolásos gyakorlatot hajtottunk végre.
Augusztusban részt vettünk a Bige Holding külső védelmi gyakorlatában.
Szeptember hónapban Törökszentmiklós ÖTE-vel együtt közös megyei ellenőrző gyakorlaton
vettünk részt. A MOL gyakorlópályáján vasúti tartálykocsi tűzoltási gyakorlatot tartottunk a
MOL LTP-vel közösen.
A Téglagyári úti TESCO parkolóban a Vöröskereszttel közös közlekedési baleset felszámolási
gyakorlatot tartottunk.
Daru emelési és roncsvágási gyakorlatot tartottunk a Panel út végében lévő autóbontó
telephelyen, mind a három szolgálati csoport részére.
Részt vettünk megfigyelőként a MOL kitörésvédelmi gyakorlatán, a Himba úton.
Decemberben a járási mentőcsoportok rendszerbe állító gyakorlatán tevékenyen részt vettünk,
Szolnokon a Tiszaligetben.
Decemberben soron kívüli helyismereti foglalkozást tartottunk Rákóczifalván, a Zöld Farm
létesítményében, az újonnan kijelölésre kerülő alsó küszöbértékű létesítmények megismerése
céljából.
A JNSZ MKI szervezésében végrehajtásra került a tömeges jelzések fogadását és kezelését
gyakoroltató és a begyakorlottságot ellenőrző gyakorlat, melyben a Szolnoki KVK és Szolnok
HTP állománya is érintett volt.
A Kirendeltség szervezésében ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra a Stadler kft.
létesítményben, melyet a tűzoltósági felügyelő ellenőrzött.
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A kiképzési tervben előírt csoportokra és a parancsnokra vonatkozó minősítő gyakorlatokat
megtartottuk, az értékeléseket elvégeztük, valamint a parancsnok minősítését a tűzoltósági
felügyelő elvégezte.

Gyakorlatok 2014 évben:


Szolnoki HTP és Törökszentmiklósi ÖTP 2014. évi gyakorlattervei a BM OKF intézkedésnek
megfelelően elkészültek és feltöltésre kerültek a KAP rendszerre is. A gyakorlatok
végrehajtása az éves gyakorlattervnek megfelelően történik.



A tervezett ellenőrző gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok ellenőrzését Szolnoki
HTP parancsnoka, a KMSZ és Szolnoki KVK tűzoltósági felügyelője ellenőrizte.



A JNSZ MKI tűzoltósági felügyelőjének utasítására a 2014. évi gyakorlattervek átdolgozása
megtörtént, minden helyismereti foglalkozást szituációs begyakorló gyakorlat követ HTP,
illetve ÖTP esetében is.



2014. március 13-án végrehajtásra került Szolnoki HTP gyakorlat ellenőrzése történt meg a
KVK részéről. A gyakorlat megfelelt minősítést kapott.



2014. III. negyedév elején megtartandó kirendeltségi ellenőrző gyakorlat előkészítése
megtörtént.



A Szolnoki BV intézettel közösen törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra.

2.1.4. Ellenőrzések:
2013 évben a Szolnok HTP-n 63 db ellenőrzést hajtottak végre a felügyeleti szervek.
 A BM OKF 1 db ellenőrzést hajtott végre.
 A JNSZ MKI 37 db ellenőrzést hajtott végre.
 A KVK 25 ellenőrzést hajtott végre.
2.2. Polgári védelmi szakterület fő feladatai:
2.2.1. Rendkívüli téli időjárás:
A 9/2013. számú Főigazgatói Intézkedésben foglaltaknak és az egyéb feladatszabásoknak
megfelelően végeztük feladatainkat. Ennek keretében felvettük és folyamatosan tartottuk a
kapcsolatot a települések polgármestereivel, jegyzőivel, közbiztonsági referenseivel,
társhatóságokkal.
Levélben hívtuk fel a HVB elnökök és polgármesterek figyelmét az ár-és belvízvédekezési
feladataikra, tájékoztató leveleket küldtünk a településeknek, folyamatosan frissítettük az
adattárunkat, eseti adatgyűjtést végeztünk (hulladékszállítási cégek, speciális gondoskodást
igénylők, melegedőhelyek stb.).
Részt vettünk a március 14-17-ei rendkívüli téli időjárás során szükségessé váló intézkedések
végrehajtásában (rendkívüli HVB ülés, ügyelet, lakosok mentése, bejelentések kivizsgálása), a
pályán rekedt vasúti szerelvények utasainak továbbszállításának, illetve ellátásának szervezésében.
2.2.2. Ár- és belvízvédekezési feladatok:
Tűzoltóságunk a vonatkozó igazgatói intézkedés alapján és a BM OKF központi feladatszabása
alapján felkészült az ár- és belvízi védekezés feladataira. Elkészültek az erőforrás igénybevételi és
lokalizációs tervek. Helyszíni ellenőrzések keretén belül szemlézésre kerültek a működési terület
ár- és belvízi kockázati helyszínei, továbbá az önkormányzati védvonalak (Tiszaliget). A KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) bevonásával felkészítésre kerültek a
közbiztonsági referensek.
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2013. április 1-jén Kossa György tű. dandártábornok Úr személyesen győződött meg a felkészülés
helyzetéről, amely során helyszíni szemlét hajtott végre a Tiszaligeti körtöltés kritikusnak ítélt
pontjain. A szemlén részt vett Szolnok közbiztonsági referense, valamint a kirendeltség-vezető is.
Az árhullámok és a csapadékos időjárás következményeként megjelentek az árvízi kísérő
jelenségek a kirendeltség településein. 7 településen rendeltek el belvízvédelmi fokozatot. Ezeken
a településeken kisebb-nagyobb mértékben védekezést folytattak.
Tiszán levonuló árhullámok elsősorban Szolnok Tiszaligeti körtöltés (önkormányzati védvonal)
esetén jelentettek munkát. Április 4-én pontszerű harmadfokot, 10-én II. fokot és 13-án III. fokú
árvízvédelmi készültséget rendelt el Szolnok Város polgármestere. Április 10-étől 12 fő részére
ideiglenes
polgári védelmi szolgálatot rendeltek el. 700 m hosszan lefóliázásra került a védmű mentetlen
oldali rézsűje a hosszanti repedés miatt.
A Hortobágy-Berettyó tartósan magas vízállása miatt megnőtt a térségben található települések
belvízi veszélyeztetettsége. Az Országos Műszaki Irányító Törzs által megnevezett veszélyeztetett
településeken (kirendeltségem esetében: Kuncsorba) elvégeztük a települési veszély-elhárítási és a
vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatát.
Felmértük a védekezésben érintett települések fertőtlenítőszer igényét, az igényelt mennyiségeket
a részükre átadtuk.
Az árhullám levonulása nem igényelte lakosságvédelmi intézkedések bevezetését.
Kirendeltségünk 55 fővel vett részt a Dunai árvíz védekezési munkálatokban.
2.2.3. Jászladányi lépfene megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok:
2013 szeptemberében igazgatói utasításra működési területünkön kívül részt vettünk a jászladányi
lépfene megbetegedéssel kapcsolatos kárelhárítási tevékenységben.
Az esemény kezelésének kezdetén a kirendeltség teljes hivatali munkarendben dolgozó
állományával, majd folyamatos 2 fős irányítói létszámmal vettünk részt a kárelhárítási
feladatokban.
Dolgozóink végezték az egyes hatósági részcselekményeket (kárterület bejárás, helyszíni szemlék,
meghallgatás lebonyolítása), a kárterületen dolgozók ellátásának logisztikai szervezését, a
valamint a kárhelyszíni irányítási tevékenységet.
A helyszíni kárelhárítást irányító szolnoki kirendeltség-vezető négyfőnyi hivatásos irányító
segítségével a Szolnoki Települési Mentőcsoport 14 főnyi önkéntesének és öt munkagépének az
irányítását végezte. A kirendeltség, a Tűzoltóság és a mentőcsoport állománya a fertőzött
kárterületen teljes légzés- és bőrvédelem mellett közel két héten át napi 10-12 órát dolgozva
végrehajtotta a fertőzött istállók kialmozását, a kihordott istállótrágya depóniába töltését, valamint
az azt takaró védművek megépítését.
A végrehajtott munkáért a helyszínen az országos iparbiztonsági főfelügyelő szóbeli dicséretben
részesítette a kárhelyszínen tevékenykedő állományt.
2.2.4.

Lakosságfelkészítési, - tájékoztatási, pedagógusfelkészítési tevékenység:

Tűzoltóságunk a lakosságfelkészítési tevékenységet kiemelt területként kezeli a lakosság
önvédelmi képességének az erősítése érdekében. Ezen tevékenységünk során nagyszámú látogatót
fogadunk laktanyánkban a térség iskoláiból, óvodáiból és bölcsödéiből, illetve tartunk
bemutatókat ezen intézményekben. 2013-ban ezen tevékenységeink során 30 intézmény 2312 fő
tanulóját (gondozottját) értük el.
A működési területünk rendezvényein történő megjelenésekre és az ott kifejthető
lakosságfelkészítési és pályaorientációs tevékenységekre kiemelt figyelmet fordítunk. A
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rendezvényeken több tízezer ember megszólítása lehetséges, bemutatóinkat mindig hatalmas
érdeklődés kíséri.
A legfontosabb rendezvények, amelyeken részt vettünk: Rendőrségi vetélkedő, Kék séta –autisták
napja, Vöröskeresztes verseny, Pedagógiai Intézetben tartott konferencia, Rendőrségi Nyílt Hét,
szolnoki gyereknap, Tigáz bemutató, Eötvös téri gyereknap, Martfűi gyermeknap, Honvédelmi
Napok, Legendák a levegőben, Moha úti gyereknap, Múzeumok éjszakája, Szentmiklósi Napok,
Hetényi Géza Kórház tábora, zagyvarékasi falunap, Szolnok Napja, Gulyásfesztivál.
2013 márciusában részt vettünk a KIV előkészítését. Az előkészítési feladatok végrehajtása után
2013. április 11-én került megtartásra a verseny kirendeltségi fordulója, amely 16 iskola 106
tanulójának a részvételével zajlott le. A versenybe bevontuk a Honvédség és a Polgárőrség
munkatársait is.
2.2.5. Polgári védelmi szervezetek:
Szeptemberben létrehoztuk Magyarország első önkéntes települési mentőcsoportját Szolnokon,
amely ünnepélyes eskütételére a Szolnok Napja rendezvénysorozat keretében került sor. A
mentőcsoport megalakulását követően szinte azonnal be lett vonva a jászladányi lépfene fertőzés
kárelhárítási munkálataiba, ahol kiválóan helyt állt.
Márciusban megkezdtük a járási rendeltetésű polgári védelmi szervezetek megalakítását. Elkészült
a törökszentmiklósi és szolnoki önkéntes mentőcsoport megalakítási terve és beosztási
névjegyzéke. Az önkéntes mentőcsoportok rendszerbeállító gyakorlatára és eskütételére december
3-án került sor a Tiszaligetben.
Februárban megküldtük a főfelügyelőnek a települési műszaki egységek adatait.
A települések elkezdték a Megalakítási Tervek elkészítését, amelyhez segítséget adtunk, ill.
folyamatosan végeztük az elkészült tervek felülvizsgálatát.
Április 10-én végrehajtottuk a szolnoki települési polgári védelmi szervezet kézi rajának
felkészítését.
Május 23-án részt vettünk a MOL polgári védelmi szervezetének gyakorlatán.
2014 év:
Folyamatosan végezzük a települések beosztó határozatainak elkészítését, ill. az elkészítéshez
nyújtottunk segítséget.
Összeállításra került a polgári védelmi szervezetek felkészítésének ütemterve.
Folyamatosan koordináljuk a települések polgári védelmi szervezeteinek megalakítását.
Eddig 5 településen került megtartásra a polgári védelmi szervezetek felkészítése: Kuncsorba,
Fegyvernek, Tiszajenő, Tiszapüspöki, Zagyvarékas.
A többi településre vonatkozóan ütemtervet állítottunk össze.
Részt vettünk a közbiztonsági referensek soron következő értekezletét 01. 28-án.
Részt vettünk a közbiztonsági referensek soron következő értekezletét 03. 05-én, amelyen a
KÖTIVIZIG közreműködésével végrehajtottuk a referensek ár- és belvízi felkészítését.
Lejelentettük a vizsgára jelentkező referensek adatait, részükre konzultációt szerveztünk a
felkészülésük érdekében 03. 13-án.
A vizsga előkészítése keretében: elkészítettük a tesztkérdéseket, a szóbeli tételsort, a
jegyzőkönyvet, jelenléti ívet. Elvégeztük az írásbeli tesztek javítását.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a referensekkel, részükre feladatokat határozunk meg. Több
kirendeltségi feladat végrehajtásába vontuk be őket, káreseményeknél intézkedésre hívtuk fel őket.
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2.2.6. Védelmi igazgatás:
Részt vettünk a február 27-én megtartott HVB gyakorlaton, valamint a 2013. február 28-án tartott
országos riasztási és kommunikációs gyakorlaton.
Október 8-12-ig védelmi igazgatási gyakorlaton vettünk részt.
A november 28-29-ei országos törzsvezetési gyakorlaton a HVB-k munkájába bekapcsolódva
részt vettünk.
2.2.7. Lakosságvédelmi intézkedések:
2013. február 25-én Törökszentmiklós, Ibolya u. 1. szám alatti ingatlan előtti közterületen
észleltek gázszivárgást, a polgári védelmi káreseti szemlét a törökszentmiklósi járás
katasztrófavédelmi megbízott és a polgári védelmi felügyelő hajtotta végre.
2013. március 5-én Szolnok, Liget út 7. szám alatti ingatlan előtti közterületen történt gázvezetékszakítás okán a szolnoki járás katasztrófavédelmi megbízottja polgári védelmi káreseti szemlét
folytatott le.
Április 16-án Törökszentmiklós, Kisfaludy utcában történt gázvezeték-szakítás ügyében járt el a
törökszentmiklósi katasztrófavédelmi megbízott.
A rendkívüli nyári időjárás időszakában koordináltuk a települések lakosságvédelmi
feladatellátását.
A tömegrendezvényekről érkező bejelentések alapján továbbítottuk a rendezvények alapadatait a
polgári védelmi főfelügyelőnek, adategyeztetést végeztünk telefonon a rendezvények
szervezőivel, ill. a rendezvények adatait feltöltöttük a megyei adattárba.
Rendkívüli időjárás miatt 2013. június 22-én a kirendeltség vezető két tömegrendezvény
megszakítására intézkedett, amelyek a szolnoki Tiszavirág-fesztivál és a besenyszögi falunap
rendezvények voltak.
2014 év:
A Szolnok, Ferenczy Károly úti tűzeset során elvégeztük a lakosságvédelmi feladatokat.
Tájékozódtunk a fegyverneki ivóvíz-szennyezéssel kapcsolatosan.
Március 25-én robbanótesttel kapcsolatos feladatok a szolnoki Agorán.
Gázvezeték-szakítások Szolnokon és Törökszentmiklóson.
Tájékozódtunk a törökszentmiklósi víziközmű-szolgáltatás átadás-átvételével kapcsolatosan.
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3. A 2014-es év tervezett fő feladatai:








A lakosság fokozott tájékoztatása a szabadtéri tüzek megelőzése céljából.
A lakosság fokozott tájékoztatása a kémény-tüzek és a CO mérgezések megelőzése céljából.
A beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek növelése.
A szituációs begyakorló gyakorlatok számának növelése, tapasztalatszerzés érdekében.
A tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek karbantartottsági szintjének növelése, a hatékonyság
érdekében.
Az ÖTE-k bevonása a megelőző tűzvédelembe, az ÖTE-k szakmai színvonalának növelése.
Az ÖTE-k szakmai pályázatainak segítése, támogatása.

Szolnok, 2014. augusztus 08.
Tisztelettel:
Dékány László tű. alezredes sk.
parancsnok
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