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1. Polgármester tájékoztatója
2. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
módosításáról
3. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év
munkatervének elfogadásáról
4. A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának
módosításáról
5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
évi fordulójához való csatlakozásról
6. A hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről
7. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
kiírt pályázaton való második körös részvételről
8. A 0105/27. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló bázisállomás építéséhez
szükséges földterület bérbeadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselő-testület tagjai
dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
dr. Pető Zoltán jegyző
Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető
2. napirendhez:
valamennyi intézményvezető
3. napirendhez:
Balogh Mihályné, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde vezetője
4. napirendhez:
Danyi Antal, a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha igazgatója
Fegyvernek, 2017. szeptember 22.
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 Képviselő-testülete 2017. szept emb er 28-ai ü lésére
a két ü lés közötti eseményekről, intézkedésekről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ü lés kö zötti események:







I.

Szeptember 5-én a házi orvosokkal egyeztetést folytattam a z
orvosi ügyelet fenntartásáról.
Szeptember 7-én Fazekas Jánosn ét (Regina nénit) köszöntöttem
90. szü letésnapja és névnapja alkalmáb ól.
Szeptember
11-én
a
Törökszent mi klósi
Ön kormán yzat i
Tű zoltóságtól
K ovács
S ándor
Tűzolt óparancsnok
Úrra l
tárgyaltam a 2017. évi önkormányzati támogatásról.
Szeptember 15- én kerü lt sor a Föld művelésügyi Minisztériu m
által
szervezett
„Teszedd!
–
Önkéntesen
a
Ti szt a
Magyarországért!” akci ójára, amelyn ek egyi k megyei, kiemelt
rendezvénye Fegyvern ek városában volt .
Szeptember 17-én Dr. K iss György Fegyvern ek Váro s
Díszpolgára búcsú ztatóján vettem részt.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: augusztus hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy
eltemettetéséhez hozzájárulás
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- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:
- rendkívüli települési támogatás megáll.
- rendkívüli települési támogatás elutasítás
-

II.

Polgármesteri keret felhasználás:
2017. évben felhasználható:

6.000.000,- Ft
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2017. augusztus 31-ig felhaszn.(ügyfelek):
5.213.055,- Ft
(civil szervezeteknek):
2.502.580,- Ft
ÖSSZESEN:
7.715.635,- Ft
Ebből: szociális segély:
1.215.500,- Ft
szoc.segély természetben: 1.371.600,- Ft
kölcsön:
2.625.955,- Ft
Ebből 2017. július 31-ig visszatérült összesen
1.560.081,- Ft
_________________________________________________________________
Felhasználható:
155.554,- Ft
_________________________________________________________________
III.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2017. július 31-ig:
a.) árubeszerzés (bruttó):
- Célbeton Kft.:
- Don-agro:
- Mol:
- Kunsági Sertésért.:
b.) ingatlanvásárlás:
- Róna panzió:

IV.

27.061.894,15.741.147,14.459.679,6.534.386,- Ft

6.800.000,- Ft.

Fontosabb jogszabályok : -

………/2017.(IX.28.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. szeptember 21.
Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
E L Ő T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-ai ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. tv. 34.§. (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (meghatározott kivétellel)a képviselő-testület
dönt.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. februári ülésén a 3/2017.(II.15.)
számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.577.513 eFt. Ez
idáig a költségvetés főösszegét egy alkalommal a 13/2017.(V.29.) számú rendeletével
módosította a Képviselő-testület. A költségvetés főösszege ekkor 1.667.359 eFt-ra nőtt.
A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 849.580 eFt-tal
növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az
előterjesztés további részében mutatunk be.
A költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé:
A teljesség igénye nélkül a legfontosabb tételeket kiemelve:
- 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és
kapcsolódó járulékainak beemelése miatt (kiadási oldalon személyi juttatások és
járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás),
- Az ASP rendszerhez történő csatlakozás (hálózat kiépítés) költségei és támogatásának
beemelése
- az állami támogatások évközbeni változása támogatásnövekedés: kiegészítő
támogatások (bölcsődei dolgozók kiegészítő támogatása, polgármester bértámogatása,
minimálbér és garantált bérminimum támogatása
- a hivatali átszervezés miatti technikai átvezetések (bérek járulékok, létszám)
intézményekből
- Polgármesteri Hivatalnál az adó ügyintézői létszám emelése 1 fővel
- kiemelkedően magas összegű módosítást eredményez a TOP-os pályázatok beemelése
mind a bevételi mind a kiadási oldalon (760.949 eFt)
- diákmunka támogatásának és a kifizetett járandóságok beemelése foglalkoztatotti
létszám módosítása (74 fő dolgozott kéthetes turnusokban 07.03-tól 08.30-ig
- tartalékok változása felhasználás miatt
- év közbeni kötelezettségvállalások
- technikai tételek átvezetések
- beruházások, felújítások a szöveges javaslat és a 2-3. melléklet szerint

A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 2.516.939 eFt-ra módosul.
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I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint:

1.452.000 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz
150.000 Ft
Óvoda
- alapítványi támogatás Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért
Alapítványtól úszásoktatásra, nyári táborra
150.000 Ft
Intézményfinanszírozás :
1.302.000 Ft
Óvoda
Intézményfinanszírozás:
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra (2017.08.31-ig)
170.000 Ft
- Polgármesteri Hivatal állományába áthelyezett 1fő időarányos bérének és járulékának
csökkenése (mely a P.H.-nál lesz kiadás)
-1.756.000 Ft
- gázdíj és ÁFÁ-ja fedezetére
1.299.000 Ft
- esedékes jubileumi jutalom és járuléka fedezetére
1.201.000 Ft
Bölcsőde
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra (2017.08.31-ig)
53.000 Ft
- gázdíj és ÁFÁ-ja fedezetére
335.000 Ft

A k i a d á s i előirányzatokat javaslom módosítani, ill. átcsoportosítani.

1.452.000 Ft

A személyi juttatások :
-273.000 Ft
A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom módosítani:
Óvoda
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra (2017.08.31-ig)
139.000 Ft
- pedagógusnak esedékes jubileumi jutalom
984.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (tv.szerinti bérből foglalk.egyéb juttatására)
-474.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (foglalk.egyéb juttatására tv.szerinti bérből)
474.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (céljuttatásról tv.szerinti bérre)
-363.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (tv.szerinti bérre céljuttatásról)
363.000 Ft
- áthelyezett dolgozó bére (ugyanezen összeg a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
növekedésként jelenik meg )
-1439.000 Ft
Bölcsőde
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra (2017.08.31-ig)
43.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (tv.szerinti bérből foglalk.egyéb juttatására)
-26.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (foglalk.egyéb juttatására tv.szerinti bérből)
26.000 Ft
Járulékok:
-59.000 Ft
A járulékokat javaslom csökkenteni a bér csökkenéssel összefüggésben
Óvoda
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka(2017.08.31) 31.000 Ft
- pedagógusnak esedékes jubileumi jutalom járuléka
217.000 Ft
- áthelyezett dolgozó bérének járuléka (ugyanezen összeg a Polgármesteri Hivatal
költségvetésében növekedésként jelenik meg )
-317.000 Ft
Bölcsőde
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- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka(2017.08.31)

10.000 Ft

Dologi kiadások:
1.784.000 Ft
Óvoda
- kötött dologi kiadásra, ezen belül gyermekek szállítása
13.000 Ft
egyéb szolgáltatási díj (úszásoktatás, belépők)
134.000 Ft
ÁFA
3.000 Ft
- gázdíjra és ÁFÁ-ra
1.299.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (karbantartásról és ÁFÁ-ról egyéb szolg.-ra) -549.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (egyéb szolg.-ra karbantartásról és ÁFÁ-ról )
549.000 Ft
Bölcsőde
- gázdíjra és ÁFÁ-ra
335.000 Ft
Létszám változása
2017. június 1-től a Polgármesteri Hivatalba történő áthelyezés miatt 1fővel csökken az
óvodában foglalkoztatottak száma, ami 2017. évben 1 fő álláshely csökkenést jelent. Így az
álláshelyek száma 44,48-ról 43,48-ra csökken.

II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
eFt

4.271

A működési bevétel előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:

3 eFt

-1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (0941141)

3 eFt

A véglegesen átvett pénzeszköz előirányzatot javaslom növelni az alábbi szerint: 2.499 eFt
-Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (09651)

2.499 eFt

Az intézmény finanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 1.769 eFt
-Önkormányzati kiegészítés I. (098161)
-Önkormányzati kiegészítés III. (felhalmozási kiadások)

1.698 eFt
71 eFt

A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint:

4.271 eFt

A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:

4.133 eFt

-Közüzemi díjak (053311)
1.338 eFt
-Egyéb szolgáltatások (053371)
-Egyéb dologi kiadások (053551)
1.769 eFt

200 eFt
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-Működési célú előzetesen felszámított Áfa (053511)
-1 és 2 Ft érmék kerekítési különbözete (0535531)
-ÁH-n kívüli nem fedezeti ügyletek kamat kiadásai (0535321)

824 eFt
1 eFt
1 eFt

A felhalmozási kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:

138 eFt

BERUHÁZÁS
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (05641)
-Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (05671)

109 eFt
29 eFt

III. ÖNKORMÁNYZAT
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Főkönyvi
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Módosítás Módosítás
Bevétel összesen:
7 000
Támogatás értékű bevételek
7 000
=Felhalmozási célú támogatásértékű
7 000
bevételek
0965042

Egyéb támértékűfejezeti
kez.

7 000

-ASP rendszer
kiépítéshez támogatás

7 000

Kiadás összesen:
Személyi juttatások
0511011
Köztiszt,közalk bére
-ASP
projektmanagement

7 114
143
143
143

JÁRULÉKOK
05211

05241

05271
Dologi kiadások

146
Szochó

32

-ASP
projektmanagement

32

Egészségügyi
hozzájárulás

103

-átvezetés szochó-ról

103

SZJA

11
3 675

5

053371

053511

Egyéb szolgáltatások

2 894

ASP
,nyilvánosság,migrálás,
oktatás…stb

2 894

Előzetesen felszámított
Áfa

781

-átvezetés szochó-ról

781

Felhalmozási kiadások

3 150

=Beruházások
056

05671

3 150
Egyéb szolgáltatások

2 480

ASP eszközbeszerzés

2 480

Beruházás Áfa

670

ASP eszközbeszerzés
Áfa

670

013350 - Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Módosítás Módosítás
Bevétel összesen:
6 581
Működési bevételek
0940211

Tárgyi eszk. Bérbead.
Szármatzó
technikai szolgáltatási
bevétel lesz

094021

2 091
-3 500
-3 500

Szolgáltatások
ellenértéke
Bacsó B. úti ingatlan
tetőszigetelés
közkifolyók, tűzcsapok
karbantartásaTRV,
Egyéb bérleti díjak

4 215
347
3 500
368
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094061

Kiszámlázott Áfa
1539/44hrsz telek
értékesítés Áfa
(REALBA)

094111

1 333
1 140

Egyéb bérleti díjak ÁFA

99

Bacsó B. úti ingatlan
tetőszigetelés

94

Egyéb működési bevétel
Áramdíj visszatérítés

43
43

Felhalmozási bevételek
095211

Ingatlan értékesítés

10 840

Kiss J. Úti ingatlan
értékesítés

5 000

Külterületi ingatlan
értékesítés

5 000

Lakástörlesztések postai
befizetések
09531

4 490

840

Egyéb te. Ért
gép értékesítés

-6 350
-6 350

Kiadások összesen:

-1 744

DOLOGI KIADÁSOK
0531261

Mindazok amelyek nem
számolhatóak el
szakmai anyagnak
sóder cement, festék,
tisztítószerek Róna

0532111
0532211
0533111
0533121

1 745

Internet
Internet
Telefon, fax
Telefondíj
Villamos energia
Villamos energia
Gázdíj

616

616
4
4
4
4
50
50
4
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0533121

0533741

0533791

053511

Gázdíj
Karbantartás kisjavítás
légkondi tisztítás,
biztonsági felülvizsgálat
Róna
Szállítás
futárszolgálat termék
visszaküldése
Más Egyéb
szolgáltatások
-tetőszigetelés Bacsó B.
út
nyomáspróba,
teljesítménynövelés

4
97
97
17
17
582
347
235

Működési Áfa
-kapcsolódó Áfa

371
371

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

-3 489
1 511

=Beruházás
05621

05641

05671

Ingatlanok beszerzése
létesítése

347

-Bacsó B. út
tetőszigetelés

347

Egyéb te. Beszerzés

842

-Róna ingóságok

504

-Róna kenyérpirító,
főzőlap, porszívó,
hűtőszekrény, vizforraló,
microhullámú sütő,
mosogatógép

338

Beruházási Áfa

322

-Beruházások Áfaja

322
-5 000

=Felújítás
05711

05741

Ingatlan felújítás

-3 937

-Róna felújítás

-3 937

Felújítás előzetesen
felszámított áfa

-1 063
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-Róna felújítás

-1 063

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:
Támogatások

091111

Helyi önkormányzatok
működésének általános
támogatása
Települési arculati
kézikönyv készítés
támogatása

091121

091141

1 000

Települési
önkormányzatok egyes
köznev. Fel. Tám
II. kat. Pedagógusok
kiegészítő támogatása

091131

1 000

1 152

1 152

Települési
önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

10 534

III.3.jc.bölcsőde
kiegészítő támogatás
(adóerőképesség alapján)

4 275

-középfokú bölcsödei
alk. Bértámogatása

1 195

-ágazati és összevont
ágati pótlék

5 064

Települési önk.
Kulturális feladatainak
támogatása

395

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
35 026
35 026

9

érdekeltségnövelő
támogatás

091151

Működési célú
költségvetési
támogatások és
kiegészítő támogatások

20 436

-5-8 havi
bérkompenzáció

3 306

-PM béremelés
támogatása

1 211

-minimálbér és garantált
bérminimum emelés
támogatása

091161

395

15 919

Elszámolásból származó
bevételek
2016. évi elszámolásból
bevétel normatíva
többlet

1 509

1 509

Kiadás összesen:
0550211

Helyi önk. Előző évi
elszámolásból eredő
kiadások
visszafizetési
kötelezettség 2013
normatíva
2013. évi normatíva
kamat

9 896
9 896

7 233
2 590

szociális ágazati pótlék

41

konyha felújítás
támogatás visszafizetés

32

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

Bevétel összesen:

0

Kiadás összesen:

20 810

10

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK
=Működési c. támogatásértékű kiadások

05506081

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson
belülre-társulások és
költségvetési szerveik
szociális ágazati
összevont
pótlék+járulékai
bérkompenzáció+járulék
-gazdasági dolgozó
áthelyezése
-eszközbeszerzésre

-1 770
-1 770

-1 770

-445

705
-2 085
55

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
0591511

Óvoda és Bölcsöde
finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ
ÓVODA 170
EfT+BÖLCSI 53 efT
=Önkormányzati
kiegészítés

0591521

=Önkormányzati
kiegészítés

223

1 079

1 769
0
1 769

Polgármesteri Hivatal
finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ
=Önkormányzati
kiegészítés

0591541

1 302

Művelődési Ház és
Könyvtár finanszirozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ

0591531

22 580

19 502
542
18 960

Gyermekélelmezési
Konyha finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ

547
547

11

=Önkormányzati
kiegészítés
0591551

0

Mg.Városüzemeltetési és
fejl.int. finanszírozás
-BÉRKOMPENZÁCIÓ

595
595

=Önkormányzati
kiegészítés
0591561

0

Orvosi Rendelő
finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ
=Önkormányzati
kiegészítés

-1 135
113
-1 248

031030 - Közterület rendjének fenntartása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Foglalkoztatottak egyéb
0511132
személyi juttatásai
bérkompenzáció 5-8. hó

61

61

=Külső személyi juttatások
Egyéb külső személyi
051231
juttatások
teljesítés alapján

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
156
69

ei. Módosítás

8

8

JÁRULÉKOK
05211

16
Szociális hozzájárulási
adó
5-8. havi
bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok
egyéb külső
szem.kapcsolódó

DOLOGI KIADÁSOK

16
14

2
70

12

0531261

053511

Mindazok melyek
szakmai anyagként nem
számolhatók el
-motr alkatrészek
Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
-módosításhoz
kapcsolódó Áfa

053551

50
50
14
14

Egyéb dologi kiadások

6

fegyvertartási engedély

6

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
=Beruházás

05671

1

Beruházási célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

1

-kerekítés miatt technikai

1

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:

ei. Módosítás

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
094072

2 037

Áfa visszatérítés

1 163

módosításig teljesített

1 163

Egyéb működési
bevételek (munkaeszköz
tartozás)
Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
094111

874
8 846
407

=Foglalkoztatottak személyi juttatáai
0511131

0511132

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
2 037

279

Céljuttatás,
projektprémium

164

-jutalom kifizetés
tartalék terhére

164

Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

115

13

-foglalkoztatottak egyéb
juttatásai betegszabadság

115

=Külső személyi juttatások
051231

128

Egyéb külső személyi
juttatások

128

külső szem.juttatás

128

JÁRULÉKOK
05211

110
Szochó

78

-jutalom kifizetés
tartalék terhére

36

-módosításhoz
kapcsolódó
05251
Táppénz hozzájárulás
-táppénz
DOLOGI KIADÁSOK
0531231
Hajtó és kenőanyag
felhasználás
0531241
Munkaruha védőruha

0531261

053371

0533721

053511

053521
053551

-módosításig teljesített
összeg
Mindazok melyek nem
számolhatók el szakmai
anyagként
-módosításig teljesített
összeg
Egyéb szolgáltatások
munkavédelmi
szolgáltatás
Biztosítási díjak
-biztosítás
Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
-módosítással
kapcsolatos
Fizetendő általános
forgalmi adó
-fizetendő Áfa
Egyéb dologi kiadás
-módosításig

42
32
32
8 082
1 500
1 500
413
413
1 800
1 800
16
16
55
55
1 319
1 319
1 879
1 879
1 100
1 100

14

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

247
195

=Beruházás
05641

Egyéb te. Beszerzés
sarokcsiszoló
rakonca , sóder

05671

30
165

Beruházás Áfa

52

sarokcsiszoló

8

rakonca , sóder

44

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

ei. Módosítás

ei. Módosítás

Bevételek összesen:
KIADÁSOK összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak személyi juttatáai
0511031

0511132

0
481
435
435

Céljuttatás,
projektprémium

94

-jutalom kifizetés
tartalék terhére

94

Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

341

JÁRULÉKOK
05211

31
Szociális hozzájárulási
adó

17

-jutalom kifizetés
tartalék terhére

17

05252
Táppénz hozzájárulás
DOLOGI KIADÁSOK
Egyéb szolgáltatások
053371
(munkavédelmi
szolgáltatások)
053521
Fizetendő Áfa
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás

14
15
8
7

ei. Módosítás

ei.

ei.

15

szám
Bevétel összesen:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Készletértékesítés
094011
bevétele
hús, tej, fűszerpaprika
egyéb
Szolgáltatások
094021
ellenértéke
mezőgazdasági
szolgáltatás, öntözővíz,
stb
Egyéb működési
094111
bevételek
-munkaeszköz tartozás
Áramdíj visszatérítés
utólagos Áfa
visszatérülés
Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0511
Közalkalmazottak bére
-1 fő létszám bővítés
FD
2017. október 1-től (2
hónap)
Céljuttatás,
0511032
projektprémium
-jutalom kifizetés
tartalék terhére
0511131

5 215

578
54
3 498
45 906
5 841

340

2 665

1 236

Egyéb külső személyi
juttatások
-egyéb személyi

MUNKAADÓKAT TERHELŐ
JÁRULÉKOK
Szociális hozzájárulási
05211
adó
FD

835

Fogl. Egyéb személyi
juttatása
-betegszabadság

051231

Módosítás Módosítás
10 180
10 180

1 600
1 085
812

-1 fő létszámbővítéshez
kapcsolódó

75

-jutalomhoz kapcsolódó

422

16

-módosításhoz
kapcsolódó
Egészségügyi
05241
hozzájárulás
05251
Táppénz hozzájárulás
05271
Személyi jövedelemadó
DOLOGI KIADÁSOK
0531221
Irodaszer
0531171
Vegyszer
0531231
Hajtó és kenőanyag

315
3
268
2
38 640
45
1 500
12 000

0531241

Munkaruha, védőruha

0531261

Mindazok melyek
szakmai anyagként nem
számolhatók el

9 500

0532111
0532211
0533111
0533121
0533131
053331

Internetdíj
Telefon
Villamos energia
Gázdíj
Vízdíj
Bérleti és lízing díjak

10
31
392
468
15
1 048

053341

Karbantartás, kisjavítás
(kombájn javítás)

2 700

053371

Egyéb szolgáltatás
(munkavédelem,
gumijavítás, autómosás)

3 800

0533741

Szállítás

053511

Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

053521
053551

Fizetendő általános
forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások
hűtőkonténer
közbeszerzési díj

668

271

4 089
1 458
645

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

340

=Beruházás
05621

340
Ingatlan beszerzés
létesítés
Tűzi víztározó kavicsos

4 000
4 000

17

05641

Egyéb te. Beszerzés
Tűzi víztározó kavicsos
átvezetés
Ingatlanbeszerzés
létesítésre
Belvíz áramfejlesztő
saját forrásból

05671

-3 660

-4 000

268

Beruházás Áfa
Belvíz áramfejlesztő
saját forrásból

042120 - Mezőgazdasági támogatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:

72

ei. Módosítás

ei. Módosítás

0

042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:
Kiadások összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

-1 196

451

Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai
-bérkompenzáció 5-8. hó

Járulékok
05211

-657

Céljuttatás,
projektprémium
jutalom dolgozóknak

0511132

0
-10 778

Közalkalmazottak bére
-1 fő bérének átvezetése
Polgármesteri hivatalba
átszervezés miatt
2017.05.01-től

0511032

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

-657

=FOGLALKOZTATOTTAK
JUTTATÁSAI
05110111

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

88
-190

Szociális hozzájárulási
adó

18

-1 fő béréhez kapcs.
járulék átvezetése
Polgármesteri hivatalba
átszervezés miatt
2017.05.01-től

-263

-bérkompenzáció 5-8 hó
05242
05272

19

Egészségügyi
hozzájárulás
Személyi jövedelemadó

26
28
-9 931

DOLOGI KIADÁSOK
0531171

0531231

Vegyszer
Átvezetés '0531261-ről
Hajtó és kenőanyag
Átvezetés '041237-re

0531261

0533791

053511

3 278

-9 200

Mindazok melyek
szakmai anyagként nem
számolhatók el
Átvezetés ''0531171-rere
Más egyéb
szolgáltatások

-3 278
927

Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

-2 234

Átvezetés 041237-re

-2 484

II. mód. Kapcsolódó Áfa

250

053521

Fizetendő Áfa

543

053551

Egyéb dologi kiadások

042220 - Erdőgazdálkodás
Főkönyvi
Főkönyvi szám név

33

ei. Módosítás

ei. Módosítás

ei.

ei.

19

szám
Kiadás összesen:
Bevételek Összesen:

Módosítás Módosítás
0
156

Támogatás értékű bevételek

156

=Működési célú támogatások
0916041

156

Egyéb fejezeti kezelésű
előirányzatból

156

-erdőtelepítés támogatás

156

045120 - Út, autópálya építése
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:

ei. Módosítás

Dolodi kiadások
0531261

053511

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
22 860

22 860

Mindazok melyek nem
számolhatóak el
szakmai anyagként

18 000

-saját erős utak aszfalt

18 000

Működési előtezetesen
felszámított Áfa

4 860

-saját erős utak aszfalt

4 860

Bevételek összesen:

0

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Kiadás összesen:

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0

Bevételek összesen:

0

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

Kiadás összesen:

ei. Módosítás

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0

20

Bevételek összesen:

0

052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Kiadás összesen:

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0

Bevételek összesen:

0

052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:
Működési bevételek
094071

Áfa visszatérülés

224

Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
0531231

Hajtó és kenőanyag
YMB-935

927
927
265

Mindazok melyek
szakmai anyagként nem
számolhatók el
Karbantartási, kisjavítási
szolgáltatások
Caterpillalar ezer
üzemórás szerviz
Más egyéb
szolgáltatások autómosás
YMB-935

111

053512

Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

103

053521

Fizetendő Áfa általános
forgalmi adó

400

053552

Egyéb dologi kiadások

28

0531261

053342

0533791

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
224
224

15

5

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

21

Bevétel összesen:

760 949

Támogatás értékű bevételek

760 949

=Felhalmozási célú támogatás
0925031

760 949

Egyéb fh.c. fejezeti kez.
Ei-ból
TOP 2.1.3-15-belvíz

225 000

TOP 3.1.1-15közlekedés fejlesztés

167 924

TOP 2.1.2-15- zöldváros
TOP 1.4.1-15- Óvoda
fejlesztés

98 025

270 000

Kiadás összesen:
Személyi juttatások
=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
0511011

761 003
2 074
2 074

Közalkalmazottak
köztisztviselők bére

2 074

TOP 2.1.2-15- zöldváros
Prmanagement

2 074

Járulékok
05211

426
Szochó

426

TOP 2.1.2-15- zöldváros
Prmanagement

426

DOLOGI KIADÁSOK
0531261

66 336

Mindazok amalyek nem
számolhatóak el
szakmai anyagnak

9

Laposvéső, súrolókefe,
drótkefe, kőműves
serpenyő, kanál… stb

9

22

053511

Működési célú Áfa
Laposvéső, súrolókefe,
drótkefe, kőműves
serpenyő, kanál… stb

14 095

3

TOP 2.1.3-15-belvíz
(tanulmányok,
közbeszerzés,
prmanagement,
nyilvánosság, marketing,
műszaki ellenőrzés)

3 444

TOP 1.4.1-15- Óvoda
fejlesztés (tanulmányok
vizsgálatok,
közbeszerzés,
Prmanagement,
nyilvánosság, műszaki
jellegű egyéb szolg,
műszaki ellenőrzés)

3 807

TOP 2.1.2-15zöldváros( akcióterv,
közbeszerzés,
nyilvánosság, műszaki
ellenőrzés)

1 431

TOP 3.1.1-15közlekedés fejlesztés

5 410

053521

Fizetendő Áfa

41

053551

Egyéb dologi kiadások

52 191

TOP 2.1.3-15-belvíz
(tanulmányok,
közbeszerzés,
prmanagement,
nyilvánosság, marketing,
műszaki ellenőrzés)

12 756

23

TOP 1.4.1-15- Óvoda
fejlesztés (tanulmányok
vizsgálatok,
közbeszerzés,
Prmanagement,
nyilvánosság, műszaki
jellegű egyéb szolg,
műszaki ellenőrzés)

14 100

TOP 2.1.2-15zöldváros( akcióterv,
közbeszerzés,
nyilvánosság, műszaki
ellenőrzés)

5 298

TOP 3.1.1-15közlekedés fejlesztés

20 037

Felhalmozási kiadások

692 167

=Beruházás
05621

692 167
Ingatlanos beszerzése
létesítése

545 013

TOP 2.1.3-15-belvíz
(Építés, ingatlan
vásárlás, terület
előkészítés, műszaki
dokumentáció)

164 409

TOP 1.4.1-15- Óvoda
fejlesztés (építés,
eszközbeszerzés, terület
előkészítés, műszaki
dokumentáció

198 498

24

TOP 2.1.2-15- zöldváros
(építéshez kapcs.
Költségek, építés,
felújítás, átalakítás)

05671

69 919

TOP 3.1.1-15közlekedés fejlesztés

112 187

Beruházás előzetesen
felszámított Áfa

147 154

TOP 2.1.3-15-belvíz
(Építés, ingatlan
vásárlás, terület
előkészítés, műszaki
dokumentáció)

44 391

TOP 1.4.1-15- Óvoda
fejlesztés (építés,
eszközbeszerzés, terület
előkészítés, műszaki
dokumentáció

53 595

TOP 2.1.2-15- zöldváros
(építéshez kapcs.
Költségek, építés,
felújítás, átalakítás)

18 878

TOP 3.1.1-15közlekedés fejlesztés

30 290

064010 - Közvilágítás
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:

ei. Módosítás

ei. Módosítás

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
0 Nyilvántartási számlák
Bevétel összesen:
Támogatás értékű bevételek

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
8 879
5 688

25

0916061

0916071

Támogatás ért.
Bevételek elk.állami
pénzalapokból

4 123

diákmunka támogatása

4 123

Támogatás ért.
Bevételek önk. És kv.
Szerveiktől

1 565

II. mód, Városüzem
többletbevétel

1 565

Működési bevételek
094012

094022

094062

094112

3 191

Készletértékesítés
ellenértéke

499

-térkő, szegélykő
értékesítés

499

Szolgáltatások
ellenértéke

1 722

-hirdetési díjak
továbbszámlázott díjak
bevétele, , libherr bérlés
Tomaj tb

1 722

Kiszámlázott általános
forgalmi adó

570

-kapcsolódó Áfa

570

Egyéb működési
bevételek

400

-Áfa túlfizetés
visszatérítés , kamat
visszafizetés , igazgatási
szolgáltatási díjak, postai
forgalom stb

400

Kiadások összesen:

-30 826

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

3 945

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05110111

Köztisztviselők,
közalkalmazottak bére

3 540
3 380

26

+0,32 fő

-diákmunka 74 fő
2017.07.03-08.30-ig

0511031

Céljuttatás
projektprémium

83

-módosításig telj. Összeg

83

Béren kívüli juttatások

26

-módosításig telj. Összeg

26

Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

51

bérkompenzáció 5-8. hó

51

0511071

0511131

=Külső személyi juttatás
Egyéb külső személyi
051231
juttatás
módosításig telj.
0522362

3 380

405
309
309

Reprezentáció

96

reprezentáció 05.

96

JÁRULÉKOK
05211

842
Szociális hozzájárulási
adó

755

bérkompenzáció 5-8. hó

11

-diákmunka 74 fő
2017.07.03-08.30-ig
05242

05272

Egészségügyi
hozzájárulás

49

cafeteria, reprezentáció
kapcsololódó

49

Személyi jövedelemadó

38

cafeteria, reprezentáció
kapcsololódó

38

DOLOGI KIADÁSOK
0531171
Vegyszer
patkányméreg
beszerzése
0531241

744

3 853
40
40

Munkaruha védőruha

22

-takarító munkaruha

22

27

053361

0533741

053511

053523

053551

Szakmai tev.seg.szolg

1 170

műszaki feladatok
ellátása

1 170

Szállítás

44

-szállítási szolgáltatás

44

Működési Áfa

90

módosításhoz
kapcsolódó Áfa
Fizetendő általános
forgalmi adó
Fizetendő Áfa
módosításig
Egyéb dologi kiadások
-Városnapi rendezvény

90
287
287
2 200
2 200

Támogatás értékű kiadások

992

=működési célú
05506071

992
Egyéb, önkormányzati
kv. Szerv részére

992

A Törökszentmiklósi
EGYMI támogatása

992

Véglegesen átadott pénzeszköz

42

=működési célú
055121

42
háztartások részére

42
42

Felhalmozási kiadások

2 215

=Beruházások
05641

2 215
Egyéb te.beszerzés,
létesítés

1 665

Kamerarendszer belső
udvar

236

-légkondicionáló
beszerzése pártházba

370

28

-hulladékgyűjtő edényzet
beszerzése 1100 db
05651

05671

1 059

Részesedések

100

KTK NKTKft üzletrész

100

Beruházás Áfa

450

Kamerarendszer belső
udvar
beruházásokhoz
kapcsolódó

64
386

TARTALÉKOK
055131

Tartalékok
=Működési tartalékok
-Polgármesteri keret
-szoc.segélyek
-kölcsönök
-visszatérülés

-42 715
-42 715
-383
-474
-3 183
3 274

-Közfoglalkoztatottak
bérkiegészítése

-5 813

-2013. évi normatíva
visszafizetés

-7 300

-Hivatali működési
támogatás

-2 593

-Szociális ágazati
pótlék visszafizetés

-41

-Gyermekétkeztetés
fejlesztés maradvány
visszafizetése

-32

-Működési tartalék
csökken II. módosítás
eredménye képpen

-26 553

=Felhalmozási
tartalékok

0

29

081030 -Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

Kiadás összesen:

17

Dologi kiadások
053521

17
Fizetendő Áfa
-fizetendő Áfa

17
17

084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

Kiadás összesen:

60

Támogatás értékű kiadások

05512031

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson
belülre-nemzetiségiönk
Roma nemzetiségi
önkormányzat
támogatása

60

60

60

084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:
VÉGLEGESEN ÁTADOTT
PÉNZESZKÖZ

200
200

30

Egyéb működési célú
támogatások
05512031
államháztartáson
kívülre-egyéb civil
szervezetek,
EGYMI
66020
támogatás(TECHNIKAI)
Vörös Sárkány egyesület
80eFt, Galambászok 250
eFt, Leader 500 eFt,
Baldácsy 200 eFt

05512041

30

-1 000

1 030

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson
kívülre-háztartásoknak
Bursa Hungarica
ösztöndíj

170

170

Bevétel összesen:

2500

Kölcsönök visszatérülése

0964031

2 500

Működési kölcsön
visszatérülés

Alapítványnak nyújtott
kölcsön törlesztése

2 500

2 500

086010-Határon túli magyarok egyéb támogatása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:

56

DOLOGI KIADÁSOK
053521

Fizetendő Áfa

56
56

31

-2016. évi
tevékenységhez
kapcsolódó

56

104051 - GYVT pénzbeli és természetbeli támogatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevételek

6 684

Támogatás értékű bevétek

6 684

=Működési célú támogatás
0916041

fejezetri kezelésű ei.
-GYVT 20/a támogatás

3 342

-GYVT 20/a támogatás
november

3 342

107020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadások összesen:

510

Dologi kiadások
053551

Egyéb dologi kiadások
-lakbértámogatás 3 fő
részére 12 havi
támogatás

510

510

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
094112

Egyéb működési
bevételek

19
19

KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
=MŰKÖDÉSI CÉLÚ

19

0
0

32

0964041

Működési célú
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
visszatérülése
államháztartáson
kívülről-háztartások
Polgármesteri keretből
adott visszatérülés
Más forrásból adott
visszatérülés

3 274
-3 274

=FELHALMOZÁSI CÉLÚ

0

Felhalmozási célú
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
0974043
visszatérülése
államháztartáson
kívülről-háztartások
Kiadás összesen:

2 516

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI
JUTTATÁSAI
054861

054881

Temetési segély [Szoctv.
46. §]
Önkormányzat által
saját hatáskörben (nem
szociális és
gyermekvédelmi
előírások alapján) adott
pénzbeni ellátás
polgármesteri keretből
adott segélyek

054891

2 516
300

473

473

Önkormányzat által
saját hatáskörben (nem
szociális és
gyermekvédelmi
előírások alapján) adott
természetbeni ellátás

1 743

szociális tűzifa

1 577

tanuló+kísérő bérlet
16.650/hó*10 hó

166

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

33

Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előírányzat

Közhatalmi bevételek
09351081

Ideiglenes ipadó
Igazgatási szolgáltatási
0936032
díj
093611
Egyéb bírság
Késedelmi és
0936171
önellenőrzési pótlék
Egyéb közhatalmi
09361
bevételek
Működési bevételek
Egyéb kapott (járó)
0940822
kamatok és kamatjellegű
bevételek
Szolgáltatások
094021
ellenértéke
Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
Céljuttatás,
0511032
projektprémium
Foglalkoztatottak egyéb
0511132
személyi juttatásai
bérkompenzáció 5-8-ig
hó
JÁRULÉKOK
05211
szochó
bérkompenzáció 5-8-ig
hó
DOLOGI KIADÁSOK
Informatikai
053211
szolgáltatások
053371
Egyéb szolgáltatások
Működési célú
053511
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
053552
Egyéb dologi kiadások

=Működési célú kölcsönök

Végleges
kötváll
1233

923
308
25
30
360
200
310
221
89
183
111
53
58
58
13
13
13
59
12
20
13
14

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi
Eredeti
Módosított
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
előírányzat
Kiadás összesen:
Kölcsönök

Előzetes
kötváll

Előzetes
kötváll
2 500

Végleges
kötváll
2500

34

05508031

Egyéb civil szervezetnek

2 500

Bevétel összesen:

0

084040 - Egyházak és helyi hitélet támogatása
Főkönyvi
Eredeti
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
Kiadás összesen:

Módosított
előírányzat

Véglegesen átadott pe.
=Működési célú
05512011
Egyházak támogatása

600

Módosított
előírányzat

Dologi kiadások
Villamos energia
Gáz
Egyéb szolgáltatás
Áfa

Végleges
kötváll
600

600

096015 - Gyermekétkeztetés támogatása
Főkönyvi
Eredeti
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat
Kiadás összesen:
0533111
0533121
053371
053511

Előzetes
kötváll

Előzetes
kötváll

Végleges
kötváll
176

176
25
112
2
37

Kiadás összesen:

841469

Bevétel összesen:

841468

IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Főkönyvi
Előirányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat
Főkönyvi szám név
szám
mód
mód
mód
mód
BEVÉTELEK összesen:
160
160
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Szolgáltatások
094021
130
ellenértéke
-telefonszámla
továbbszámlázás,
130
anyakönyvi események

35

bevételei
Egyéb működési
bevételek
-telefonszámla
továbbszámlázás,
anyakönyvi események
bevételei
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
094111

30

30
11 675
8 665

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 665

05110111

7 253

0511031
0511061

0511071

Köztisztviselők bére
1 fő bére átvezetés
Önkormányzat
intézményből átszervezés
miatt 2017. 05.01-től
1 fő bére átvezetés
Községgazdálkodási
intézményből átszervezés
miatt 2017. 05.01-től
1 fő bére átvezetés
Községgazdálkodási
intézményből átszervezés
miatt 2017. 05.01-től
1 fő bére átvezetés Csorba
Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási
intézményből átszervezés
miatt 2017. 05.01-től
1 fő bére átvezetés
Tiszavirág Óvoda
intézményből átszervezés
miatt 2017. 06.01-től
2017.05-15-től gyes-en
lévő dolgozó helyett
alkalmazott
bérkülönbözete
Soros lépés miatti
különbözet
Céljuttatás,
projektprémium
-jutalmazás
Jubileumi jutalom
-jubileumi jutalom
korrekció
Béren kívüli juttatások
-átszervezés

1 196

1 221

1 368

1 823

1 439

151

55
632
632
26
26
119
-131

36

-átszervezés miatti
különbözet
SZÉP kártya 05110721
vendéglátás
-átvezetés béren kívüli
juttatásokról
05110731 SZÉP kártya - étkezés
-átvezetés béren kívüli
juttatásokról
Foglalkoztatottak egyéb
0511131
személyi juttatásai
-Bérkompenzáció
kifizetés 05-8. hóig
Munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban nem
051222
saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások
-anyakönyvi események
JÁRULÉKOK
Szociális hozzájárulási
05211
adó
-átszervezés miatti
különbözet
-bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok
Egészségügyi
hozzájárulás
-módosításig teljesített
összeg
05252
Táppénz hozzájárulás
-módosításig kifizetett
táppénz
05272
Személyi jövedelemadó
-módosításig teljesített
összeg
DOLOGI KIADÁSOK
0533221
Gázdíj
-tervezetthez képest több
a felhasznás

250
62
62
69
69
404
404

100
100
1 924
1 685
1 596
89

05242

053511

Működési célú Áfa

-többlet felhasznáshoz
kapcsolódó Áfa
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
=Berzházások

97
97
41
41
101
101
546
430
430
116
116
540
540

37

05641

05671

Egyéb tárgyi eszköz
beszerzés
irodabútor beszerzés
forgószék beszerzés
íróasztal
gyertyatartó
vezetékes telefonkészülék
porszívó
forgószék beszerzés
Beruházás Áfa
irodabútor beszerzés
forgószék beszerzés
íróasztal
gyertyatartó
vezetékes telefonkészülék
porszívó
forgószék beszerzés

424
165
100
71
11
6
47
24
116
45
27
19
3
2
13
7

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Főkönyvi
Előirányzat
Főkönyvi szám név
szám
mód
0 Nyilvántartási számlák

Előirányzat
mód

Előirányzat
mód

1 303

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1 037

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05110111

0511031
05110431

0511071

0511091

Köztisztviselők bére
- 1 fő alkalmazott bére
2017. augusztus 15-től
Céljuttatás,
projektprémium
-jutalmazás
Túlóra
-távollévő dolgozó
helyettesítése
Béren kívüli juttatások
-létszámváltozáshoz
kapcsolódóan időarányos
cafeteria
Költségtérítések
-1 fő alkalmazott 4 havi
bérlet

Előirányzat
mód

1 037
648
648
30
30
199
199
79
79
41
41

38

Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai
-Bérkompenzáció
kifizetés 05-8. hóig
JÁRULÉKOK
Szociális hozzájárulási
05211
adó
0511132

40
40
202
202

-bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

9

-egyéb módosításhoz
kapcsolódó szochó

193

DOLOGI KIADÁSOK
0531221
Irodaszer, nyomtatvány
-igény növekedés miatt
Működési célú előzetesen
053511
felszámított általános
forgalmi adó
-igény növekedés miatt

64
50
50
14
14

104051 - GYVT pénzbeli és természetbeli támogatások
Főkönyvi
Előirányzat
Előirányzat
Főkönyvi szám név
szám
mód
mód
0 Nyilvántartási számlák

Előirányzat
mód

6 684

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0916041
GYVT ellátások
-gyermekvédelmi
utalványok
-gyermekvédelmi
utalványok novemberi
terv

6 684
6 684
3 342
3 342

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám

ei. Módosítás

ei.
Módosítás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Intézményfinanszírozás
Központi, irányító szervi
098161
támogatás
=GYVT támogatás
=bérkompenzáció és

Előirányzat
mód

ei. Módosítás
19 662

19 502

6 684
542

39

járulékai
=Önkormányzati
kiegészítés átszervezés
miatt
=Önkormányzati
kiegészítés egyéb
növekedés hivatali
működési tartalékbólmiatt
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:

8 597

3 679
160
19 662

A) FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint
Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom megemelni:

+ 3 470 e Ft-tal
+ 2 923 e Ft-tal

-Az intézményi térítési díj bevételek előirányzatát megemelni a rendezvényi
étkeztetés többlet bevételének összegével:
+ 2 923 e Ft-tal
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom megemelni:

+ 547 e Ft-tal

-Az egyéb önkormányzati kiegészítés előirányzatát megemelni az alkalmazottak
részére kifizetett bérkompenzáció (májustól augusztusig terjedő időszak) és járulékainak fedezetére kapott támogatás összegével:
+ 547 e Ft-tal

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint
A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen:
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzatát megemelni:
az alkalmazottaknak részére kifizetett bérkompenzáció összegével
májustól augusztus hónapig terjedő időszakra.
-Az intézményvezető tervezett és tényleges illetmény összegének
különbözetével megemelni:
-Egy fő konyhalány nyugdíjazása miatt keletkezett bér megtakarítás
összegével (szeptembertől három havi illetmény összege) csökkenteni:
-Céljuttatás, projektprémium előirányzatát megemelni egyszeri jutalom
kifizetésének összegével:
-A rendezvényi étkeztetés túlóra díjának összegével megemelni:
-A közlekedési költségtérítés összegét megemelni az intézményvezető
utazási költségének összegével:

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni:

+ 3 470 e Ft-tal
+ 2 088 e Ft-tal
+ 448 e Ft-tal

+ 740 e Ft-tal
- 382 e Ft-tal
+ 269 e Ft-tal
+ 860 e Ft-tal
+ 153 e Ft-tal

+ 459 e Ft-tal
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-A szociális hozzájárulási adó előirányzatát javaslom megemelni:
Az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció, valamint a
bérváltozás járulékainak összegével:
-A táppénz hozzájárulás előirányzatát megemelni:
A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni:

+ 4 e Ft-tal
- 321 e Ft-tal

-A vásárolt élelmezés előirányzatát megemelni a rendezvényi étkeztetés
nyersanyag költségével:
-Az energia kiadások előirányzatát megemelni a gázenergia felhasználás
túllépése miatt:
-A víz és csatorna díjak előirányzatát megemelni:
-Internet díj előirányzatát megemelni:
-Kiküldetések előirányzatát megemelni :
-Postaköltség előirányzatát megemelni:
-Adó, vám, illeték előirányzatát megemelni:
-Fizetendő ÁFA előirányzatát csökkenteni:
-Könyv, folyóirat előirányzatát megemelni:

A felhalmozási kiadások előirányzatát javaslom megemelni:

+ 455 e Ft-tal

+ 1 089 e Ft-tal
+ 1 388 e Ft-tal
+ 221 e Ft-tal
+ 136 e Ft-tal
+ 20 e Ft-tal
+ 13 e Ft-tal
+ 5 e Ft-tal
- 3 200 e Ft-tal
7 e Ft-tal

+ 1 244 e Ft-tal

-A beruházások előirányzatát megemelni a Hunyadi úti étteremben kivitelezett
klímaberendezés létesítésének összegével:
+ 1 244 e Ft-tal

B)
FEGYVERNEKI
MEZŐGAZDASÁGI,
FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY

VÁROSÜZEMELTETÉSI

ÉS

Bevételi előirányzat javasolt emelése + 595 eFt

- Az intézményfinanszírozás növekedése a bérkompenzáció összegével a 2017. évben májustól – augusztus-ig kifizetett és térített + 488 eFt illetve annak járulékaival emelkedik + 107
eFt..
Kiadási előirányzat javasolt emelése + 595 eFt

- Személyi juttatás javasolt csökkenése – 1.568 eFt , mely a 2017. májustól – augusztus -ig a
bérrel kifizetett és meg nem tervezett bér kompenzáció összegével emelkedik + 488 e Ft,
illetve 1 fő jubileumi jutalmával + 533 eFt, illetve 2 fő 7 hónapra megtervezett bérével
csökken - 2.589 eFt , amely dolgozók a Polgármesteri Hivatalba lettek áthelyezve.
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- Járulékok javasolt csökkenése - 346 eFt, mely a bér kompenzáció után 2017.január-áprilisig kifizetett járulékok meg nem tervezett részével emelkedik + 107 eFt, jubileumi jutalom
járulékával + 117 erFt, és az áthelyezett dolgozók járulékával csökken – 570 eFt.
- Dologi kiadások javasolt emelése + 724 eFt, amely a lakóingatlanok illetve a
bérleményekben megnövekedett gázenergia kiadásokból , illetve egyéb kiadásokból, illetve az
erdőgazdálkodási szakfeladaton elszámolt hajtó és kenőanyag fogyasztásból ,szakmai anyag
beszerzésből és a fizetendő általános forgalmi adóból adódik.

- Támogatás érékű kiadások növekedése + 1.565 eFt, amely a működési célú támogatások
növekedéséből adódik.
- Beruházások növekedése + 220 eFt –al emelkedik forgószék, sarokcsiszoló, fúró-véső
kalapács, és kábeldob beszerzéseinek a költségével.

C ) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ
Háziorvosi alapellátás, Cofog: 072111
A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:
+ 1.457 e Ft-tal
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartásom belül tb. alapok előirányzat:
+ 910 e Ft
2017. július 26-án kihirdetésre került a 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet, amely
módosította az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet. A
módosítás következtében a meghatározott háziorvosi rezsitámogatás összege 2017.
június 1-jétől havi 260 ezer forintról havi 390 ezer forintra emelkedett. A Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017. június 1. napjáig visszamenőlegesen
utalványozza a rezsitámogatás különbözetét a területi ellátási kötelezettségű
háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók részére.
-

Szolgáltatások ellenértéke előirányzat:
+ 547 e Ft
A háziorvosi körzetben elvégzett INR vizsgálatért, valamint a gépjármű és lőfegyver
alkalmassági vizsgálatokért elvégzett díjak és az esetlegesen felmerülő látlelet
kiállításával kapcsoaltos díjak befizetése nem került tervezésre, ezért ezen előirányzat
összegét szükséges megemelni.

A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint megemelni

+ 366 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni
- Túlóradíj előirányzat
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat

+ 196 e Ft-tal
+ 79 e Ft,
+ 117 e Ft,

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:

+ 170 e Ft-tal
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- Gázdíj előirányzat
+ 160 e Ft,
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzat
+ 10 e Ft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Házi gyermekorvosi alapellátás, cofog 072111
A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:
+ 910 e Ft-tal
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartásom belül tb. alapok előirányzat:
+ 910 e Ft
Az előirányzat emelésének szükségességét a háziorvos alapellátásnál már ismertetett
rezsitámogatás növekedése indokolja.

A Kiadások előirányzatát javaslom alábbiak alapján megemelni

+ 144 e Ft-tal

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:
+ 144 e Ft-tal
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Gázdíj előirányzat
+ 123 e Ft,
- Szállítás előirányzat
+ 21 e Ft.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Háziorvosi ügyeleti ellátás, cofog: 072112
A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:
- A készletértékesítés ellenértéke előirányzat
(értékesítésre került egy leselejtezett étkező asztal, 6 db székkel)

+ 10 e Ft-tal
+ 10 e Ft

A Kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint

+ 438 e Ft-tal

Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása
+348 e Ft-tal
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat
+ 25 e Ft,
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások előirányzat
+ 323 e Ft.
Dologi kiadások összegét javaslom megemelni
+ 90 e Ft-tal
- Gázdíj előirányzat
+ 90 e Ft,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fogorvosi alapellátás, cofog: 072311
A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

+ 76 e Ft-tal

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni
- Munka és védőruha előirányzat
- Gázdíj előirányzat

+ 72 e Ft-tal
+ 2 e Ft,
+ 70 e Ft,

Beruházási kiadások összegét javaslom megemelni
+ 4 e Ft-tal
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat (vezetékes telefon vásárlás) + 3 e Ft,
- Felszámított általános forgalni adó előirányzat
+ 1 e Ft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás, cofog: 074031
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A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni

+ 199 e Ft-tal

Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat

+ 61 e Ft-tal
+ 61e Ft,

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom módosítani
- Egészségügyi hozzájárulás előirányzat

+ 1 e Ft-tal
+ 1 Ft.

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzat
- Gázdíj előirányzat
- Szállítás előirányzat

+ 81 e Ft-tal
+ 2 e Ft,
+ 74 e Ft,
+ 5 e Ft.

Beruházási kiadások összegét javaslom megemelni
+ 56 e Ft-tal
- Informatikai eszközök beszerzése előirányzat(nyomtató)
+ 42 e Ft,
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat
+ 2 e Ft,
- Felszámított általános forgalni adó előirányzat
+ 12 e Ft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ifjúság- egészségügyi gondozás, cofog: 074032
A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint módosítani

+ 19 e Ft-tal

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Irodaszer, nyomtatvány előirányzat
- Munka és védőruha előirányzat
- Gázdíj előirányzat
- Működési c. előzetesen felsz. áfa előirányzat

+ 19 e Ft-tal
+ 1 e Ft,
+ 1 e Ft,
+ 15 e Ft,
+ 2 e Ft.

A fenti adatokat figyelembe véve az intézményfinanszírozás összegének csökkentésére
kerül sor – 1.135 e Ft összeg értékben.

A Fegyverneki Orvosi Rendelőben a bérkombenzációra 3 fő jogosult. A 2017. májustól
2017. augusztusig terjedő terjedő időszakra a 4 havi bérkompenzéció összege járulékkal
együtt 113 e Ft.

Beruházás-Felújítás módosítása 2-3. melléklet
Az eredeti költségvetés 12.782 eFt felújítási feladatot tartalmazott. A 13/2017.(V.29.) számú
rendeletével a Képviselő-testület 11.152 eFt-ra módosította az előirányzatot. Jelen
előterjesztésben további csökkentésre teszünk javaslatot. A Róna panzió felújítására tervezett
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5000 eFt a dologi kiadások között került elszámolásra ezért az előirányzat átcsoportosítását
javasoljuk. Ezen kívül az Orvosi rendelőnél a defibrillátorba vásárolt akkumulátor beszerzése
a beruházások között került elszámolásra.
Beruházási feladatra 97.891 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület 2017. évre. A fenti
rendelettel a beruházási előirányzat 98.731 eFt-ra emelkedett.
Az aktuális költségvetési módosító javaslat összességében 701.877 eFt növekedést tartalmaz,
melynek eredményeképpen a beruházási előirányzat önkormányzati szinten 800.608 eFt-ra
emelkedik.
Az Intézmények közül az Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nem terjesztett elő módosító
javaslatot.
A Művelődési Ház a mellékletben részletezett eszközöket szerezte be 138 eFt összegben.
Az Önkormányzatnál jelentős a módosítás összege. A TOP-os pályázatok beemelése
következtében 692.167 eFt-tal nő az előirányzat, ennek forrása támogatás. Az ASP
csatlakozáshoz szükséges eszközbeszerzés is beemelésre került mely szintén
támogatásforrásból valósul meg. Javaslat tartalmazza a Bacsó B. úti szolgálati lakás
tetőszigetelésének költségét, eszközbeszerzéseket a Vendégházba, és további a 3. melléklet
szerinti eszközök beszerzést.
A Polgármesteri Hivatalnál az átszervezéssel kapcsolatosan történtek beszerzések, irodabútor,
forgószék, porszívó.
A Gyermekélelmezési Konyha a Hunyadi úti Étterem klimatizálását hozta módosító
javaslatként.
A Városüzemeltetési Intézményünk egy sarokcsiszoló és egy fúró véső kalapács beszerzés
összegével javasolja módosítani a beruházási előirányzatot.
Az Orvosi rendelőnél beszerzésre került egy mosógép, nyomtató, telefonkészülék, és a
defibrillátor beszerzése került át a felújítási feladatokból.
A melléklet tételesen és részletes tartalmazza a javasolt módosításokat.
Kérem, szíveskedjenek megvitatás után az előterjesztést az alábbi rendelet-tervezettel
elfogadni!

Tatár László
polgármester

Készítette: Temesváriné

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE (RÉSZLETES)
-1Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I.FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

164022 25171 189193 1090 -1371 -281 864 588 1452 165976 24388 190364
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE
0 4205 4205
0 -2917 -2917
0
0
0
0 1288 1288
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
0
0
0
0
0
0
0 150 150
0 150 150
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET
0
0
0
0
0
0
0 150 150
0 150 150
- MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 372
0 372
0
0
0 372
0 372
= KTGVET. MARADVÁN
0
0
0 372
0 372
0
0
0 372
0 372
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 164022 20966 184988 718 1546 2264 864 438 1302 165604 22950 188554
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 149136 6212 155348 157 101 258 120 103 223 149413 6416 155829
= ÖNK.KIEG I. KÖTE 14886 14454 29340 561
0 561 744
0 744 16191 14454 30645
= ÖNK.KIEG II. ÖNK
0 300
300
0 1445 1445
0 335 335
0 2080 2080
KIADÁS

164022 25171 189193 1090 -1371 -281 864 588 1452 165976 24388 190364
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 117577 15914 133491 343 572 915 -357
84 -273 117563 16570 134133
= FOGLALK.SZEM. JU 115307 15914 131221 343 572 915 -357
84 -273 115293 16570 131863
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 2270
0 2270
0
0
0
0
0
0 2270
0 2270
- MUNKAADÓKAT TERH. 26168 4082 30250 152 154 306 -78
19 -59 26242 4255 30497
- DOLOGI KIADÁSOK 16060 5065 21125 141 -2097 -1956 1299 485 1784 17500 3453 20953
= ENERGIA
3597 642 4239
0
0
0 1299 335 1634 4896 977 5873
= KÖTÖTT DOLOGI
0 300
300
0
0
0
0 150 150
0 450 450
= EGYÉB DOLOGI
12463 470 12933 141 820 961
0
0
0 12604 1290 13894
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ
0 3653 3653
0 -2917 -2917
0
0
0
0 736 736
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0 372
0 372
0
0
0 372
0 372
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT
0
0
0 372
0 372
0
0
0 372
0 372
- FELHALMOZÁSI KIAD 4217 110 4327
82
0
82
0
0
0 4299 110 4409
= BERUHÁZÁSOK
4217 110 4327
82
0
82
0
0
0 4299 110 4409
ÁTLAGLÉTSZÁM
44.48 0.00 44.48 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 -1.00 43.48 0.00 43.48
======================================================================================================================================
II.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

──────────────────────────────
BEVÉTEL

34769 8863 43632 2005 4455 6460 2499 1772 4271 39273 15090 54363
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 434 5888 6322
0 672 672
0
3
3 434 6563 6997
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
0
0
0
0
71
71 2499
0 2499 2499
71 2570
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET
0
0
0
0
71
71 2499
0 2499 2499
71 2570
- MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 1074
0 1074
0
0
0 1074
0 1074
= KTGVET. MARADVÁN
0
0
0 1074
0 1074
0
0
0 1074
0 1074
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 34335 2975 37310 500 3712 4212
0 1769 1769 34835 8456 43291
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 7810
0 7810
0
0
0
0
0
0 7810
0 7810
= ÖNK.KIEG I. KÖTE 21809
0 21809 500
0 500
0
0
0 22309
0 22309
= ÖNK.KIEG II. ÖNK 4716 2975 7691
0 3712 3712
0 1769 1769 4716 8456 13172
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0 431
0 431
0
0
0 431
0 431
= MŰK. TÁMÉRT. BEV
0
0
0 431
0 431
0
0
0 431
0 431
KIADÁS

33155 10477 43632 3133 3327 6460 1837 2434 4271 38125 16238 54363
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 15994 3403 19397
0
0
0
0
0
0 15994 3403 19397
= FOGLALK.SZEM. JU 15864 3241 19105
0
0
0
0
0
0 15864 3241 19105
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 130 162
292
0
0
0
0
0
0 130 162 292

-2Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- MUNKAADÓKAT TERH.
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA
= KÖTÖTT DOLOGI
= EGYÉB DOLOGI
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁSOK
= FELÚJÍTÁSOK

4383
8062
2433
0
5629
0
0
4716
762
3954

245
6829
0
3000
3829
0
0
0
0
0

4628
14891
2433
3000
9458
0
0
4716
762
3954

0
2059
0
0
2059
1074
1074
0
0
0

0
3327
0
2827
500
0
0
0
0
0

0
5386
0
2827
2559
1074
1074
0
0
0

0
1699
1699
0
0
0
0
138
138
0

0
2434
0
0
2434
0
0
0
0
0

0 4383 245 4628
4133 11820 12590 24410
1699 4132
0 4132
0
0 5827 5827
2434 7688 6763 14451
0 1074
0 1074
0 1074
0 1074
138 4854
0 4854
138 900
0 900
0 3954
0 3954

ÁTLAGLÉTSZÁM
6.63 1.00 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 1.00 7.63
======================================================================================================================================
III.ÖNKORMÁNYZAT

──────────────────────────────
BEVÉTEL

1314560 26200 1340760 83268
0 83268 841468
0 841468 2239296 26200 2265496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 565014
0 565014 5975
0 5975 35026
0 35026 606015
0 606015
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA 565014
0 565014 5975
0 5975 35026
0 35026 606015
0 606015
» MŰK. ÁLTALÁNOS 183915
0 183915
0
0
0 1000
0 1000 184915
0 184915
» KÖZNEV.FELADAT 149500
0 149500
0
0
0 1152
0 1152 150652
0 150652
» SZOC. ÉS GYERME 223789
0 223789 3282
0 3282 10534
0 10534 237605
0 237605
» KULTÚRÁLIS FEL. 7810
0 7810
0
0
0 395
0 395 8205
0 8205
» HELYI ÖNK. KIEG
0
0
0 2693
0 2693 20436
0 20436 23129
0 23129
» EGYÉB ÖNK. TÁMO
0
0
0
0
0
0 1509
0 1509 1509
0 1509
- KÖZHATALMI BEVÉTE 105194
0 105194 478
0 478 923
0 923 106595
0 106595
= GÉPJÁRMŰADÓ
15000
0 15000
0
0
0
0
0
0 15000
0 15000
= EGYÉB KÖZHATALMI 90194
0 90194 478
0 478 923
0 923 91595
0 91595
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 61788 16100 77888 5677
0 5677 18052
0 18052 85517 16100 101617
- FELHALMOZÁSI BEVÉ 12700
0 12700 5363
0 5363 4490
0 4490 22553
0 22553
= IMMATERIÁLIS JAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= INGATLANOK ÉRTÉK 6350
0 6350 5363
0 5363 10840
0 10840 22553
0 22553
= EGYÉB FELHALMOZÁ 6350
0 6350
0
0
0 -6350
0 -6350
0
0
0
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
0 6300 6300
50
0
50
0
0
0
50 6300 6350
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET
0 6300 6300
50
0
50
0
0
0
50 6300 6350
- FINANSZÍROZÁSI BE 62000
0 62000
0
0
0
0
0
0 62000
0 62000
= HITEL KÖLCS. FEL 62000
0 62000
0
0
0
0
0
0 62000
0 62000
» Működési célú h 47000
0 47000
0
0
0
0
0
0 47000
0 47000
» Felhalmozási cé 15000
0 15000
0
0
0
0
0
0 15000
0 15000
- MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 93348
0 93348
0
0
0 93348
0 93348
= KTGVET. MARADVÁN
0
0
0 93348
0 93348
0
0
0 93348
0 93348
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000
0 9000
10
0
10 2500
0 2500 11510
0 11510
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000
0 9000
0
0
0 2500
0 2500 11500
0 11500
= FELHALM. C. KÖLC
0
0
0
10
0
10
0
0
0
10
0
10
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 498864 3800 502664 -27633
0 -27633 780477
0 780477 1251708 3800 1255508
= MŰK. TÁMÉRT. BEV 496191 3800 499991 -36688
0 -36688 19528
0 19528 479031 3800 482831
= FELH.TÁM.ÉRT. BE 2673
0 2673 866
0 866 760949
0 760949 764488
0 764488
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA
0
0
0 8189
0 8189
0
0
0 8189
0 8189
KIADÁS

1284329 56431 1340760 83041 227 83268 841312 156 841468 2208682 56814 2265496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 333099 7327 340426 39693
61 39754 12299
69 12368 385091 7457 392548
= FOGLALK.SZEM. JU 326852 7327 334179 39670
61 39731 10166
61 10227 376688 7449 384137

-3Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J
- MUNKAADÓKAT TERH.
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA
= EGYÉB DOLOGI
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁSOK
= FELÚJÍTÁSOK
= RÉSZESEDÉS
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS
= MŰK.C. KÖLCSÖN N
- VÉGLEGESEN ÁTADOT
= MŰKÖDÉSI C. PE.
- TARTALÉKOK
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA
= FEJLESZTÉSI C. T
- FINANSZÍROZÁS KIA
= HITEL, KÖLCSÖN T
» Működési hitel
» Felhalmozási hi
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ

6247
42011
143533
1613
141920
5400
86406
86406
96463
89050
7413
0
9000
9000
102
102
90943
90943
0
48500
48500
47000
1500
428872

0 6247
23
1656 43667 4716
32656 176189 25710
328 1941
0
32328 174248 25710
0 5400 1926
0 86406 29661
0 86406 29661
2292 98755 626
2292 91342 626
0 7413
0
0
0
0
0 9000
0
0 9000
0
12500 12602 1200
12500 12602 1200
0 90943 -29677
0 90943 -29974
0
0 297
0 48500
0
0 48500
0
0 47000
0
0 1500
0
0 428872 9186

0
13
128
0
128
0
0
0
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
4729
25838
0
25838
1926
29661
29661
651
651
0
0
0
0
1200
1200
-29677
-29974
297
0
0
0
0
9186

2133
2463
137020
0
137020
2516
9178
9178
694629
699529
-5000
100
2500
2500
842
842
-42715
-42715
0
0
0
0
0
22580

8
16
70
0
70
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2141
2479
137090
0
137090
2516
9178
9178
694630
699530
-5000
100
2500
2500
842
842
-42715
-42715
0
0
0
0
0
22580

8403
49190
306263
1613
304650
9842
125245
125245
791718
789205
2413
100
11500
11500
2144
2144
18551
18254
297
48500
48500
47000
1500
460638

8
1685
32854
328
32526
0
0
0
2318
2318
0
0
0
0
12500
12500
0
0
0
0
0
0
0
0

8411
50875
339117
1941
337176
9842
125245
125245
794036
791523
2413
100
11500
11500
14644
14644
18551
18254
297
48500
48500
47000
1500
460638

ÁTLAGLÉTSZÁM
293.67 10.50 304.17 42.83 0.00 42.83 0.32 0.00 0.32 336.82 10.50 347.32
======================================================================================================================================
0111130 Önkormányzati jogalk.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
50
0
50 7000
0 7000 7050
0 7050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÉGLEGESEN ÁTVETT
0
0
0
50
0
50
0
0
0
50
0
50
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET
0
0
0
50
0
50
0
0
0
50
0
50
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0
0
0
0 7000
0 7000 7000
0 7000
= MŰK. TÁMÉRT. BEV
0
0
0
0
0
0 7000
0 7000 7000
0 7000
KIADÁS

19758
0 19758
5
0
5 7114
0 7114 26877
0 26877
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 15916
0 15916
0
0
0 143
0 143 16059
0 16059
= FOGLALK.SZEM. JU 15916
0 15916
0
0
0 143
0 143 16059
0 16059
- MUNKAADÓKAT TERH. 3602
0 3602
5
0
5 146
0 146 3753
0 3753
- DOLOGI KIADÁSOK
240
0
240
0
0
0 3675
0 3675 3915
0 3915
= EGYÉB DOLOGI
240
0
240
0
0
0 3675
0 3675 3915
0 3915
- FELHALMOZÁSI KIAD
0
0
0
0
0
0 3150
0 3150 3150
0 3150
= BERUHÁZÁSOK
0
0
0
0
0
0 3150
0 3150 3150
0 3150
ÁTLAGLÉTSZÁM
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
======================================================================================================================================

-4Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
013350 Önk.vagyonnal v.gazd.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

18822
0 18822 5363
0 5363 6581
0 6581 30766
0 30766
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 6122
0 6122
0
0
0 2091
0 2091 8213
0 8213
- FELHALMOZÁSI BEVÉ 12700
0 12700 5363
0 5363 4490
0 4490 22553
0 22553
= IMMATERIÁLIS JAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= INGATLANOK ÉRTÉK 6350
0 6350 5363
0 5363 10840
0 10840 22553
0 22553
= EGYÉB FELHALMOZÁ 6350
0 6350
0
0
0 -6350
0 -6350
0
0
0
KIADÁS

15777
0 15777 7465
0 7465 -1745
0 -1745 21497
0 21497
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
2890
0 2890 6839
0 6839 1745
0 1745 11474
0 11474
= EGYÉB DOLOGI
2890
0 2890 6839
0 6839 1745
0 1745 11474
0 11474
- FELHALMOZÁSI KIAD 12887
0 12887 626
0 626 -3490
0 -3490 10023
0 10023
= BERUHÁZÁSOK
7887
0 7887 626
0 626 1510
0 1510 10023
0 10023
= FELÚJÍTÁSOK
5000
0 5000
0
0
0 -5000
0 -5000
0
0
0
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
018010 Önk.elsz.kp.kv-el

──────────────────────────────
BEVÉTEL

565014
0 565014 5975
0 5975 35026
0 35026 606015
0 606015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 565014
0 565014 5975
0 5975 35026
0 35026 606015
0 606015
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA 565014
0 565014 5975
0 5975 35026
0 35026 606015
0 606015
» MŰK. ÁLTALÁNOS 183915
0 183915
0
0
0 1000
0 1000 184915
0 184915
» KÖZNEV.FELADAT 149500
0 149500
0
0
0 1152
0 1152 150652
0 150652
» SZOC. ÉS GYERME 223789
0 223789 3282
0 3282 10534
0 10534 237605
0 237605
» KULTÚRÁLIS FEL. 7810
0 7810
0
0
0 395
0 395 8205
0 8205
» HELYI ÖNK. KIEG
0
0
0 2693
0 2693 20436
0 20436 23129
0 23129
» EGYÉB ÖNK. TÁMO
0
0
0
0
0
0 1509
0 1509 1509
0 1509
KIADÁS

0
0
0 20133
0 20133 9896
0 9896 30029
0 30029
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0 20133
0 20133 9896
0 9896 30029
0 30029
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.
0
0
0 20133
0 20133 9896
0 9896 30029
0 30029

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
018030 Tám.célú finansz.műv.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0 93348
0 93348
0
0
0 93348
0 93348
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 93348
0 93348
0
0
0 93348
0 93348
= KTGVET. MARADVÁN
0
0
0 93348
0 93348
0
0
0 93348
0 93348
KIADÁS

515278
0 515278 17348
0 17348 20810
0 20810 553436
0 553436
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 86406
0 86406 8162
0 8162 -1770
0 -1770 92798
0 92798
= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 86406
0 86406 8162
0 8162 -1770
0 -1770 92798
0 92798
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 428872
0 428872 9186
0 9186 22580
0 22580 460638
0 460638

-5Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
031030 Közterület rendjének ft

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0 10100 10100
0
0
0
0
0
0
0 10100 10100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÉGLEGESEN ÁTVETT
0 6300 6300
0
0
0
0
0
0
0 6300 6300
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET
0 6300 6300
0
0
0
0
0
0
0 6300 6300
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0 3800 3800
0
0
0
0
0
0
0 3800 3800
= MŰK. TÁMÉRT. BEV
0 3800 3800
0
0
0
0
0
0
0 3800 3800
KIADÁS

0 9618 9618
0 227 227
0 156 156
0 10001 10001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS
0 6220 6220
0
61
61
0
69
69
0 6350 6350
= FOGLALK.SZEM. JU
0 6220 6220
0
61
61
0
61
61
0 6342 6342
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
8
8
- MUNKAADÓKAT TERH.
0 1408 1408
0
13
13
0
16
16
0 1437 1437
- DOLOGI KIADÁSOK
0 1990 1990
0 128 128
0
70
70
0 2188 2188
= EGYÉB DOLOGI
0 1990 1990
0 128 128
0
70
70
0 2188 2188
- FELHALMOZÁSI KIAD
0
0
0
0
25
25
0
1
1
0
26
26
= BERUHÁZÁSOK
0
0
0
0
25
25
0
1
1
0
26
26
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
======================================================================================================================================
041232 START-Téli közfoglalk.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

76444
0 76444 -19703
0 -19703 2037
0 2037 58778
0 58778
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 2286
0 2286
26
0
26 2037
0 2037 4349
0 4349
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 74158
0 74158 -19729
0 -19729
0
0
0 54429
0 54429
= MŰK. TÁMÉRT. BEV 74158
0 74158 -19729
0 -19729
0
0
0 54429
0 54429
KIADÁS

66866 5372 72238 -1216
0 -1216 8846
0 8846 74496 5372 79868
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 41644
0 41644 -1589
0 -1589 407
0 407 40462
0 40462
= FOGLALK.SZEM. JU 41644
0 41644 -1589
0 -1589 279
0 279 40334
0 40334
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J
0
0
0
0
0
0 128
0 128 128
0 128
- MUNKAADÓKAT TERH. 4753
0 4753 -187
0 -187 110
0 110 4676
0 4676
- DOLOGI KIADÁSOK 16061 5372 21433 560
0 560 8082
0 8082 24703 5372 30075
= EGYÉB DOLOGI
16061 5372 21433 560
0 560 8082
0 8082 24703 5372 30075
- FELHALMOZÁSI KIAD 4408
0 4408
0
0
0 247
0 247 4655
0 4655
= BERUHÁZÁSOK
4408
0 4408
0
0
0 247
0 247 4655
0 4655
ÁTLAGLÉTSZÁM
36.67 0.00 36.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.67 0.00 36.67
======================================================================================================================================

-6Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

31784
0 31784 27640
0 27640
0
0
0 59424
0 59424
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE
0
0
0
13
0
13
0
0
0
13
0
13
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 31784
0 31784 27627
0 27627
0
0
0 59411
0 59411
= MŰK. TÁMÉRT. BEV 31784
0 31784 27627
0 27627
0
0
0 59411
0 59411
KIADÁS

34543
0 34543 51910
0 51910 481
0 481 86934
0 86934
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 29784
0 29784 44979
0 44979 435
0 435 75198
0 75198
= FOGLALK.SZEM. JU 29784
0 29784 44956
0 44956 435
0 435 75175
0 75175
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J
0
0
0
23
0
23
0
0
0
23
0
23
- MUNKAADÓKAT TERH. 3501
0 3501 4914
0 4914
31
0
31 8446
0 8446
- DOLOGI KIADÁSOK
1258
0 1258 2017
0 2017
15
0
15 3290
0 3290
= EGYÉB DOLOGI
1258
0 1258 2017
0 2017
15
0
15 3290
0 3290
ÁTLAGLÉTSZÁM
22.33 0.00 22.33 42.83 0.00 42.83 0.00 0.00 0.00 65.16 0.00 65.16
======================================================================================================================================
041237 Közfogl.MINTA program

──────────────────────────────
BEVÉTEL

379837
0 379837 -44495
0 -44495 10180
0 10180 345522
0 345522
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 8827
0 8827
91
0
91 10180
0 10180 19098
0 19098
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 371010
0 371010 -44586
0 -44586
0
0
0 326424
0 326424
= MŰK. TÁMÉRT. BEV 371010
0 371010 -44586
0 -44586
0
0
0 326424
0 326424
KIADÁS

327344 13459 340803 -55
0 -55 45906
0 45906 373195 13459 386654
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 222192
0 222192 -4099
0 -4099 5841
0 5841 223934
0 223934
= FOGLALK.SZEM. JU 220482
0 220482 -4099
0 -4099 4241
0 4241 220624
0 220624
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 1710
0 1710
0
0
0 1600
0 1600 3310
0 3310
- MUNKAADÓKAT TERH. 25117
0 25117 -213
0 -213 1085
0 1085 25989
0 25989
- DOLOGI KIADÁSOK 18780 11167 29947 4257
0 4257 38640
0 38640 61677 11167 72844
= EGYÉB DOLOGI
18780 11167 29947 4257
0 4257 38640
0 38640 61677 11167 72844
- FELHALMOZÁSI KIAD 61255 2292 63547
0
0
0 340
0 340 61595 2292 63887
= BERUHÁZÁSOK
61255 2292 63547
0
0
0 340
0 340 61595 2292 63887
ÁTLAGLÉTSZÁM
230.67 0.00 230.67 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 231.67 0.00 231.67
======================================================================================================================================
042120 Mezőgazdasági támogatás

──────────────────────────────
BEVÉTEL

19239
0 19239
0
0
0
0
0
0 19239
0 19239
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 19239
0 19239
0
0
0
0
0
0 19239
0 19239
= MŰK. TÁMÉRT. BEV 19239
0 19239
0
0
0
0
0
0 19239
0 19239

KIADÁS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-7Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
042130 Növényterm és kapcs.sz

──────────────────────────────
BEVÉTEL

38078
0 38078
0
0
0
0
0
0 38078
0 38078
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 38078
0 38078
0
0
0
0
0
0 38078
0 38078

KIADÁS

53984
0 53984 354
0 354 -10778
0 -10778 43560
0 43560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 12530
0 12530 233
0 233 -657
0 -657 12106
0 12106
= FOGLALK.SZEM. JU 12530
0 12530 233
0 233 -657
0 -657 12106
0 12106
- MUNKAADÓKAT TERH. 2772
0 2772
94
0
94 -190
0 -190 2676
0 2676
- DOLOGI KIADÁSOK 38682
0 38682
27
0
27 -9931
0 -9931 28778
0 28778
= EGYÉB DOLOGI
38682
0 38682
27
0
27 -9931
0 -9931 28778
0 28778
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 -1.00 -1.00 6.00 5.00
======================================================================================================================================
045120 Út autópálya építés

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

15000
0 15000 6809
0 6809 22860
0 22860 44669
0 44669
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
0
0
0 6809
0 6809 22860
0 22860 29669
0 29669
= EGYÉB DOLOGI
0
0
0 6809
0 6809 22860
0 22860 29669
0 29669
- FELHALMOZÁSI KIAD 15000
0 15000
0
0
0
0
0
0 15000
0 15000
= BERUHÁZÁSOK
15000
0 15000
0
0
0
0
0
0 15000
0 15000
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
051030 Nem veszélyes hull.begy

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

1500
0 1500
0
0
0
0
0
0 1500
0 1500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
1500
0 1500
0
0
0
0
0
0 1500
0 1500
= EGYÉB DOLOGI
1500
0 1500
0
0
0
0
0
0 1500
0 1500
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
051050 Veszélyes hull begy.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

100
0
100
0
0
0
0
0
0 100
0 100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 100
0
100
0
0
0
0
0
0 100
0 100

-8Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KIADÁS

1450
0 1450
0
0
0
0
0
0 1450
0 1450
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
1450
0 1450
0
0
0
0
0
0 1450
0 1450
= EGYÉB DOLOGI
1450
0 1450
0
0
0
0
0
0 1450
0 1450
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================

052020 Szennyvíz gyűjt,tiszt

──────────────────────────────
BEVÉTEL

3175
0 3175
0
0
0
0
0
0 3175
0 3175
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 3175
0 3175
0
0
0
0
0
0 3175
0 3175

KIADÁS

3175
0 3175 2988
0 2988
0
0
0 6163
0 6163
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
3175
0 3175 2988
0 2988
0
0
0 6163
0 6163
= EGYÉB DOLOGI
3175
0 3175 2988
0 2988
0
0
0 6163
0 6163
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================

052080 Szennyvízcs.ép.ft.üzem.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

3700
0 3700 866
0 866 224
0 224 4790
0 4790
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 3200
0 3200
0
0
0 224
0 224 3424
0 3424
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 500
0
500 866
0 866
0
0
0 1366
0 1366
= FELH.TÁM.ÉRT. BE 500
0
500 866
0 866
0
0
0 1366
0 1366
KIADÁS

500
0
500 2360
0 2360 927
0 927 3787
0 3787
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
0
0
0 994
0 994 927
0 927 1921
0 1921
= EGYÉB DOLOGI
0
0
0 994
0 994 927
0 927 1921
0 1921
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0 1366
0 1366
0
0
0 1366
0 1366
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.
0
0
0 1366
0 1366
0
0
0 1366
0 1366
- FELHALMOZÁSI KIAD 500
0
500
0
0
0
0
0
0 500
0 500
= BERUHÁZÁSOK
500
0
500
0
0
0
0
0
0 500
0 500
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
062020 Településfejl.projektek

──────────────────────────────
BEVÉTEL

2173
0 2173
0
0
0 760949
0 760949 763122
0 763122
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 2173
0 2173
0
0
0 760949
0 760949 763122
0 763122
= FELH.TÁM.ÉRT. BE 2173
0 2173
0
0
0 760949
0 760949 763122
0 763122
KIADÁS

2413
0 2413 391
0 391 761003
0 761003 763807
0 763807
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS
0
0
0
0
0
0 2074
0 2074 2074
0 2074
= FOGLALK.SZEM. JU
0
0
0
0
0
0 2074
0 2074 2074
0 2074
- MUNKAADÓKAT TERH.
0
0
0
0
0
0 426
0 426 426
0 426

-9Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁSOK
= FELÚJÍTÁSOK

0
0
2413
0
2413

0
0
0
0
0

0
0
2413
0
2413

391
391
0
0
0

0
0
0
0
0

391
391
0
0
0

66336
66336
692167
692167
0

0
0
0
0
0

66336
66336
692167
692167
0

66727
66727
694580
692167
2413

0
0
0
0
0

66727
66727
694580
692167
2413

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
064010 Közvilágítás

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

15118
0 15118
0
0
0
0
0
0 15118
0 15118
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK 15118
0 15118
0
0
0
0
0
0 15118
0 15118
= EGYÉB DOLOGI
15118
0 15118
0
0
0
0
0
0 15118
0 15118
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
066020 Város és községgazdálk.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0 13633
0 13633 8879
0 8879 22512
0 22512
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE
0
0
0 5444
0 5444 3191
0 3191 8635
0 8635
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0 8189
0 8189 5688
0 5688 13877
0 13877
= MŰK. TÁMÉRT. BEV
0
0
0
0
0
0 5688
0 5688 5688
0 5688
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA
0
0
0 8189
0 8189
0
0
0 8189
0 8189
KIADÁS

147723
0 147723 -28980
0 -28980 -30826
0 -30826 87917
0 87917
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 11033
0 11033
64
0
64 3945
0 3945 15042
0 15042
= FOGLALK.SZEM. JU 6496
0 6496
64
0
64 3540
0 3540 10100
0 10100
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 4537
0 4537
0
0
0 405
0 405 4942
0 4942
- MUNKAADÓKAT TERH. 2266
0 2266
90
0
90 842
0 842 3198
0 3198
- DOLOGI KIADÁSOK 43379
0 43379 543
0 543 3853
0 3853 47775
0 47775
= ENERGIA
1613
0 1613
0
0
0
0
0
0 1613
0 1613
= EGYÉB DOLOGI
41766
0 41766 543
0 543 3853
0 3853 46162
0 46162
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0
0
0
0 992
0 992 992
0 992
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.
0
0
0
0
0
0 992
0 992 992
0 992
- FELHALMOZÁSI KIAD
0
0
0
0
0
0 2215
0 2215 2215
0 2215
= BERUHÁZÁSOK
0
0
0
0
0
0 2115
0 2115 2115
0 2115
= RÉSZESEDÉS
0
0
0
0
0
0 100
0 100 100
0 100
- VÉGLEGESEN ÁTADOT 102
0
102
0
0
0
42
0
42 144
0 144
= MŰKÖDÉSI C. PE.
102
0
102
0
0
0
42
0
42 144
0 144
- TARTALÉKOK
90943
0 90943 -29677
0 -29677 -42715
0 -42715 18551
0 18551
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 90943
0 90943 -29974
0 -29974 -42715
0 -42715 18254
0 18254
= FEJLESZTÉSI C. T
0
0
0 297
0 297
0
0
0 297
0 297

-10Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 3.32 0.00 3.32
======================================================================================================================================
084031 Civil szerv.műk.támogat

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0 2500
0 2500 2500
0 2500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KÖLCSÖNÖK VISSZAT
0
0
0
0
0
0 2500
0 2500 2500
0 2500
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS
0
0
0
0
0
0 2500
0 2500 2500
0 2500

KIADÁS

0 12000 12000 1200
0 1200 200
0 200 1400 12000 13400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÉGLEGESEN ÁTADOT
0 12000 12000 1200
0 1200 200
0 200 1400 12000 13400
= MŰKÖDÉSI C. PE.
0 12000 12000 1200
0 1200 200
0 200 1400 12000 13400
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
107060 Egyéb szoc.pbeli ell.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

9000
0 9000
29
0
29
19
0
19 9048
0 9048
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE
0
0
0
19
0
19
19
0
19
38
0
38
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000
0 9000
10
0
10
0
0
0 9010
0 9010
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000
0 9000
0
0
0
0
0
0 9000
0 9000
= FELHALM. C. KÖLC
0
0
0
10
0
10
0
0
0
10
0
10
KIADÁS

14400 500 14900 1926
0 1926 2516
0 2516 18842 500 19342
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELLÁTOTTAK PÉNZBE 5400
0 5400 1926
0 1926 2516
0 2516 9842
0 9842
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9000
0 9000
0
0
0
0
0
0 9000
0 9000
= MŰK.C. KÖLCSÖN N 9000
0 9000
0
0
0
0
0
0 9000
0 9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT
0 500
500
0
0
0
0
0
0
0 500 500
= MŰKÖDÉSI C. PE.
0 500
500
0
0
0
0
0
0
0 500 500
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
900020 Önk.funkc.nem sor.bev.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

105194 16100 121294 562
0 562 1233
0 1233 106989 16100 123089
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KÖZHATALMI BEVÉTE 105194
0 105194 478
0 478 923
0 923 106595
0 106595
= GÉPJÁRMŰADÓ
15000
0 15000
0
0
0
0
0
0 15000
0 15000
= EGYÉB KÖZHATALMI 90194
0 90194 478
0 478 923
0 923 91595
0 91595
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE
0 16100 16100
84
0
84 310
0 310 394 16100 16494
KIADÁS

0 15482 15482 126
0 126 183
0 183 309 15482 15791
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS
0 1107 1107 105
0 105 111
0 111 216 1107 1323
= FOGLALK.SZEM. JU
0 1107 1107 105
0 105 111
0 111 216 1107 1323
- MUNKAADÓKAT TERH.
0 248
248
13
0
13
13
0
13
26 248 274
- DOLOGI KIADÁSOK
0 14127 14127
8
0
8
59
0
59
67 14127 14194
= ENERGIA
0 328
328
0
0
0
0
0
0
0 328 328

-11Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= EGYÉB DOLOGI

0 13799

13799

8

0

8

59

0

59

67 13799 13866

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
======================================================================================================================================
900060 Forgatási c.finasz.műv.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

62000
0 62000
0
0
0
0
0
0 62000
0 62000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANSZÍROZÁSI BE 62000
0 62000
0
0
0
0
0
0 62000
0 62000
= HITEL KÖLCS. FEL 62000
0 62000
0
0
0
0
0
0 62000
0 62000
» Működési célú h 47000
0 47000
0
0
0
0
0
0 47000
0 47000
» Felhalmozási cé 15000
0 15000
0
0
0
0
0
0 15000
0 15000

KIADÁS

49500
0 49500
0
0
0 2500
0 2500 52000
0 52000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
1000
0 1000
0
0
0
0
0
0 1000
0 1000
= EGYÉB DOLOGI
1000
0 1000
0
0
0
0
0
0 1000
0 1000
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS
0
0
0
0
0
0 2500
0 2500 2500
0 2500
= MŰK.C. KÖLCSÖN N
0
0
0
0
0
0 2500
0 2500 2500
0 2500
- FINANSZÍROZÁS KIA 48500
0 48500
0
0
0
0
0
0 48500
0 48500
= HITEL, KÖLCSÖN T 48500
0 48500
0
0
0
0
0
0 48500
0 48500
» Működési hitel 47000
0 47000
0
0
0
0
0
0 47000
0 47000
» Felhalmozási hi 1500
0 1500
0
0
0
0
0
0 1500
0 1500
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
047410 Ár-és belvízvédekezés

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0
0
0 221
0 221
0
0
0 221
0 221
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
0
0
0 221
0 221
0
0
0 221
0 221
= EGYÉB DOLOGI
0
0
0 221
0 221
0
0
0 221
0 221
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
086010 Határon túli magyarok

──────────────────────────────
BEVÉTEL

KIADÁS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0
0
0
56
0
56
56
0
56 112
0 112
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
0
0
0
56
0
56
56
0
56 112
0 112
= EGYÉB DOLOGI
0
0
0
56
0
56
56
0
56 112
0 112

-12Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
042220 Erdőgazdálkodás

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0 156
0 156 156
0 156
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0
0
0
0 156
0 156 156
0 156
= MŰK. TÁMÉRT. BEV
0
0
0
0
0
0 156
0 156 156
0 156

KIADÁS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
081030 Sportlét.edzőtáb.műk.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0
0
0
0
0
0
17
0
17
17
0
17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
0
0
0
0
0
0
17
0
17
17
0
17
= EGYÉB DOLOGI
0
0
0
0
0
0
17
0
17
17
0
17
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
084020 Nemzetiségi közfel.tám

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0
0
0
0
0
0
60
0
60
60
0
60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0
0
0
0
60
0
60
60
0
60
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.
0
0
0
0
0
0
60
0
60
60
0
60
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
104051 Gyvt péntbeli és term

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0 6684
0 6684 6684
0 6684
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0
0
0
0 6684
0 6684 6684
0 6684
= MŰK. TÁMÉRT. BEV
0
0
0
0
0
0 6684
0 6684 6684
0 6684

KIADÁS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
107020 Lakásfennt,lakh.összef.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0
0
0
0
0
0 510
0 510 510
0 510
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
0
0
0
0
0
0 510
0 510 510
0 510
= EGYÉB DOLOGI
0
0
0
0
0
0 510
0 510 510
0 510
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
084040 Egyházak helyi hitélet

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0
0
0
0
0
0 600
0 600 600
0 600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÉGLEGESEN ÁTADOT
0
0
0
0
0
0 600
0 600 600
0 600
= MŰKÖDÉSI C. PE.
0
0
0
0
0
0 600
0 600 600
0 600
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
096015 Gyermekétkeztetés támog

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0
0
0
0
0
0 176
0 176 176
0 176
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOLOGI KIADÁSOK
0
0
0
0
0
0 176
0 176 176
0 176
= EGYÉB DOLOGI
0
0
0
0
0
0 176
0 176 176
0 176
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
IV.POLGÁRMESTERI HIVATAL

──────────────────────────────
BEVÉTEL

84854
0 84854 2455
0 2455 19662
0 19662 106971
0 106971
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE
0
0
0 130
0 130 160
0 160 290
0 290
- MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 1191
0 1191
0
0
0 1191
0 1191
= KTGVET. MARADVÁN
0
0
0 1191
0 1191
0
0
0 1191
0 1191
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 84854
0 84854 1134
0 1134 19502
0 19502 105490
0 105490
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 84854
0 84854 348
0 348 7226
0 7226 92428
0 92428
= ÖNK.KIEG I. KÖTE
0
0
0 786
0 786 12276
0 12276 13062
0 13062
KIADÁS

84854

0

84854

2455

0

2455 19662

0 19662 106971

0 106971

-14Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= FOGLALK.SZEM. JU
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J
- MUNKAADÓKAT TERH.
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA
= EGYÉB DOLOGI
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁSOK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------54910
0 54910 573
0 573 9702
0 9702 65185
0 65185
54421
0 54421 573
0 573 9702
0 9702 64696
0 64696
489
0
489
0
0
0
0
0
0 489
0 489
11433
0 11433 686
0 686 2126
0 2126 14245
0 14245
18011
0 18011
5
0
5 610
0 610 18626
0 18626
2794
0 2794
0
0
0 546
0 546 3340
0 3340
15217
0 15217
5
0
5
64
0
64 15286
0 15286
0
0
0
0
0
0 6684
0 6684 6684
0 6684
0
0
0 1191
0 1191
0
0
0 1191
0 1191
0
0
0 1191
0 1191
0
0
0 1191
0 1191
500
0
500
0
0
0 540
0 540 1040
0 1040
500
0
500
0
0
0 540
0 540 1040
0 1040

ÁTLAGLÉTSZÁM
16.75 0.00 16.75 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 22.75 0.00 22.75
======================================================================================================================================
011130 Önk.jogalk.igazg.tev.

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0 130
0 130 160
0 160 290
0 290
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE
0
0
0 130
0 130 160
0 160 290
0 290

KIADÁS

80509
0 80509 994
0 994 11675
0 11675 93178
0 93178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 51615
0 51615 373
0 373 8665
0 8665 60653
0 60653
= FOGLALK.SZEM. JU 51126
0 51126 373
0 373 8665
0 8665 60164
0 60164
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 489
0
489
0
0
0
0
0
0 489
0 489
- MUNKAADÓKAT TERH. 10688
0 10688 621
0 621 1924
0 1924 13233
0 13233
- DOLOGI KIADÁSOK 17706
0 17706
0
0
0 546
0 546 18252
0 18252
= ENERGIA
2794
0 2794
0
0
0 546
0 546 3340
0 3340
= EGYÉB DOLOGI
14912
0 14912
0
0
0
0
0
0 14912
0 14912
- FELHALMOZÁSI KIAD 500
0
500
0
0
0 540
0 540 1040
0 1040
= BERUHÁZÁSOK
500
0
500
0
0
0 540
0 540 1040
0 1040
ÁTLAGLÉTSZÁM
15.75 0.00 15.75 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 20.75 0.00 20.75
======================================================================================================================================
011220 Adó-,vám igazgatás

──────────────────────────────
BEVÉTEL

KIADÁS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4345
0 4345 119
0 119 1303
0 1303 5767
0 5767
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 3295
0 3295
80
0
80 1037
0 1037 4412
0 4412
= FOGLALK.SZEM. JU 3295
0 3295
80
0
80 1037
0 1037 4412
0 4412
- MUNKAADÓKAT TERH. 745
0
745
34
0
34 202
0 202 981
0 981
- DOLOGI KIADÁSOK
305
0
305
5
0
5
64
0
64 374
0 374
= EGYÉB DOLOGI
305
0
305
5
0
5
64
0
64 374
0 374
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adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 2.00
======================================================================================================================================
018030 Tám.c.finansz.műveletek

──────────────────────────────
BEVÉTEL

84854
0 84854 2325
0 2325 19502
0 19502 106681
0 106681
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 1191
0 1191
0
0
0 1191
0 1191
= KTGVET. MARADVÁN
0
0
0 1191
0 1191
0
0
0 1191
0 1191
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 84854
0 84854 1134
0 1134 19502
0 19502 105490
0 105490
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 84854
0 84854 348
0 348 7226
0 7226 92428
0 92428
= ÖNK.KIEG I. KÖTE
0
0
0 786
0 786 12276
0 12276 13062
0 13062

KIADÁS

0
0
0 1191
0 1191
0
0
0 1191
0 1191
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0 1191
0 1191
0
0
0 1191
0 1191
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT
0
0
0 1191
0 1191
0
0
0 1191
0 1191
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
016020 Országos és helyi népsz

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0
0
0 151
0 151
0
0
0 151
0 151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS
0
0
0 120
0 120
0
0
0 120
0 120
= FOGLALK.SZEM. JU
0
0
0 120
0 120
0
0
0 120
0 120
- MUNKAADÓKAT TERH.
0
0
0
31
0
31
0
0
0
31
0
31
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
104051 GYVT pbeli és tbeli tám

──────────────────────────────
BEVÉTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIADÁS

0
0
0
0
0
0 6684
0 6684 6684
0 6684
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ELLÁTOTTAK PÉNZBE
0
0
0
0
0
0 6684
0 6684 6684
0 6684
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================
A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

──────────────────────────────
BEVÉTEL

141660 930 142590 2635
0 2635 3470
0 3470 147765 930 148695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 53800 930 54730
0
0
0 2923
0 2923 56723 930 57653
- MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 2088
0 2088
0
0
0 2088
0 2088
= KTGVET. MARADVÁN
0
0
0 2088
0 2088
0
0
0 2088
0 2088
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adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 87860
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 87860

0
0

87860
87860

547
547

0
0

547
547

547
547

0
0

547 88954
547 88954

0 88954
0 88954

KIADÁS

141660 930 142590 2635
0 2635 3470
0 3470 147765 930 148695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 31588 170 31758 448
0 448 2088
0 2088 34124 170 34294
= FOGLALK.SZEM. JU 31588 170 31758 448
0 448 2088
0 2088 34124 170 34294
- MUNKAADÓKAT TERH. 6950
37 6987
99
0
99 459
0 459 7508
37 7545
- DOLOGI KIADÁSOK 102622 723 103345
0
0
0 -321
0 -321 102301 723 103024
= ENERGIA
10033 169 10202
0
0
0 1609
0 1609 11642 169 11811
= EGYÉB DOLOGI
19371 104 19475
0
0
0 -3019
0 -3019 16352 104 16456
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 73218 450 73668
0
0
0 1089
0 1089 74307 450 74757
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0 2088
0 2088
0
0
0 2088
0 2088
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT
0
0
0 2088
0 2088
0
0
0 2088
0 2088
- FELHALMOZÁSI KIAD 500
0
500
0
0
0 1244
0 1244 1744
0 1744
= BERUHÁZÁSOK
500
0
500
0
0
0 1244
0 1244 1744
0 1744
ÁTLAGLÉTSZÁM
17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 17.50
======================================================================================================================================
B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT

──────────────────────────────
BEVÉTEL

118186 15567 133753 1864
0 1864 595
0 595 120645 15567 136212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 95374 15567 110941
0
0
0
0
0
0 95374 15567 110941
- MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 1154
0 1154
0
0
0 1154
0 1154
= KTGVET. MARADVÁN
0
0
0 1154
0 1154
0
0
0 1154
0 1154
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 22812
0 22812 710
0 710 595
0 595 24117
0 24117
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 22812
0 22812 710
0 710 595
0 595 24117
0 24117
KIADÁS

118186 15567 133753 1864
0 1864 595
0 595 120645 15567 136212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 41352 3736 45088 582
0 582 -1568
0 -1568 40366 3736 44102
= FOGLALK.SZEM. JU 41352 3736 45088 582
0 582 -1568
0 -1568 40366 3736 44102
- MUNKAADÓKAT TERH. 8839 824 9663 128
0 128 -346
0 -346 8621 824 9445
- DOLOGI KIADÁSOK 66699 10778 77477
0
0
0 724
0 724 67423 10778 78201
= ENERGIA
6329
0 6329
0
0
0 150
0 150 6479
0 6479
= EGYÉB DOLOGI
60370 10778 71148
0
0
0 574
0 574 60944 10778 71722
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
26
26
52 2317
0 2317 1565
0 1565 3908
26 3934
= MŰKÖDÉSI C. TÁM.
26
26
52 1163
0 1163 1565
0 1565 2754
26 2780
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT
0
0
0 1154
0 1154
0
0
0 1154
0 1154
- FELHALMOZÁSI KIAD 1270 203 1473 -1163
0 -1163 220
0 220 327 203 530
= BERUHÁZÁSOK
0 203
203 107
0 107 220
0 220 327 203 530
= FELÚJÍTÁSOK
1270
0 1270 -1270
0 -1270
0
0
0
0
0
0
ÁTLAGLÉTSZÁM
22.75 2.00 24.75 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 -2.00 20.75 2.00 22.75
======================================================================================================================================
C. ORVOSI RENDELŐ

──────────────────────────────
BEVÉTEL

71603
0 71603 2631
0 2631 1242
0 1242 75476
0 75476
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 12886
0 12886
0
0
0 557
0 557 13443
0 13443
- MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 2312
0 2312
0
0
0 2312
0 2312
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adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= KTGVET. MARADVÁN
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS
= ÖNK.KIEG I. KÖTE
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
= MŰK. TÁMÉRT. BEV

0
11048
29
11019
47669
47669

0
0
0
0
0
0

0
11048
29
11019
47669
47669

2312
319
119
200
0
0

0
0
0
0
0
0

2312
0
319 -1135
119 113
200 -1248
0 1820
0 1820

0
0 2312
0 -1135 10232
0 113 261
0 -1248 9971
0 1820 49489
0 1820 49489

0 2312
0 10232
0 261
0 9971
0 49489
0 49489

KIADÁS

71603
0 71603 2631
0 2631 1242
0 1242 75476
0 75476
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 29444
0 29444
97
0
97 605
0 605 30146
0 30146
= FOGLALK.SZEM. JU 24017
0 24017
97
0
97 212
0 212 24326
0 24326
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 5427
0 5427
0
0
0 393
0 393 5820
0 5820
- MUNKAADÓKAT TERH. 6380
0 6380
22
0
22
1
0
1 6403
0 6403
- DOLOGI KIADÁSOK 35377
0 35377 200
0 200 576
0 576 36153
0 36153
= ENERGIA
1512
0 1512
0
0
0 532
0 532 2044
0 2044
= KÖTÖTT DOLOGI
27147
0 27147
0
0
0
0
0
0 27147
0 27147
= EGYÉB DOLOGI
6718
0 6718 200
0 200
44
0
44 6962
0 6962
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
0
0
0 2312
0 2312
0
0
0 2312
0 2312
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT
0
0
0 2312
0 2312
0
0
0 2312
0 2312
- FELHALMOZÁSI KIAD 402
0
402
0
0
0
60
0
60 462
0 462
= BERUHÁZÁSOK
257
0
257
0
0
0 205
0 205 462
0 462
= FELÚJÍTÁSOK
145
0
145
0
0
0 -145
0 -145
0
0
0
ÁTLAGLÉTSZÁM
10.75 0.00 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.75 0.00 10.75
======================================================================================================================================
INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE

──────────────────────────────
BEVÉTEL

1929654 76731 2006385 95948 3084 99032 869800 2360 872160 2895402 82175 2977577
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 565014
0 565014 5975
0 5975 35026
0 35026 606015
0 606015
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA 565014
0 565014 5975
0 5975 35026
0 35026 606015
0 606015
» MŰK. ÁLTALÁNOS 183915
0 183915
0
0
0 1000
0 1000 184915
0 184915
» KÖZNEV.FELADAT 149500
0 149500
0
0
0 1152
0 1152 150652
0 150652
» SZOC. ÉS GYERME 223789
0 223789 3282
0 3282 10534
0 10534 237605
0 237605
» KULTÚRÁLIS FEL. 7810
0 7810
0
0
0 395
0 395 8205
0 8205
» HELYI ÖNK. KIEG
0
0
0 2693
0 2693 20436
0 20436 23129
0 23129
» EGYÉB ÖNK. TÁMO
0
0
0
0
0
0 1509
0 1509 1509
0 1509
- KÖZHATALMI BEVÉTE 105194
0 105194 478
0 478 923
0 923 106595
0 106595
= GÉPJÁRMŰADÓ
15000
0 15000
0
0
0
0
0
0 15000
0 15000
= EGYÉB KÖZHATALMI 90194
0 90194 478
0 478 923
0 923 91595
0 91595
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 224282 42690 266972 5807 -2245 3562 21692
3 21695 251781 40448 292229
- FELHALMOZÁSI BEVÉ 12700
0 12700 5363
0 5363 4490
0 4490 22553
0 22553
= IMMATERIÁLIS JAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= INGATLANOK ÉRTÉK 6350
0 6350 5363
0 5363 10840
0 10840 22553
0 22553
= EGYÉB FELHALMOZÁ 6350
0 6350
0
0
0 -6350
0 -6350
0
0
0
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
0 6300 6300
50
71 121 2499 150 2649 2549 6521 9070
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET
0 6300 6300
50
71 121 2499 150 2649 2549 6521 9070
- FINANSZÍROZÁSI BE 62000
0 62000
0
0
0
0
0
0 62000
0 62000
= HITEL KÖLCS. FEL 62000
0 62000
0
0
0
0
0
0 62000
0 62000
» Működési célú h 47000
0 47000
0
0
0
0
0
0 47000
0 47000
» Felhalmozási cé 15000
0 15000
0
0
0
0
0
0 15000
0 15000
- MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 101539
0 101539
0
0
0 101539
0 101539
= KTGVET. MARADVÁN
0
0
0 101539
0 101539
0
0
0 101539
0 101539
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS
= FELHALM. C. KÖLC
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS
= ÖNK.KIEG I. KÖTE
= ÖNK.KIEG II. ÖNK
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON
= MŰK. TÁMÉRT. BEV
= FELH.TÁM.ÉRT. BE
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA

9000
0 9000
10
9000
0 9000
0
0
0
0
10
404931 23941 428872 3928
352501 6212 358713 1881
47714 14454 62168 2047
4716 3275 7991
0
546533 3800 550333 -27202
543860 3800 547660 -36257
2673
0 2673 866
0
0
0 8189

0
10 2500
0
0 2500
0
10
0
5258 9186 20373
101 1982 8601
0 2047 11772
5157 5157
0
0 -27202 782297
0 -36257 21348
0 866 760949
0 8189
0

0
0
0
2207
103
0
2104
0
0
0
0

2500 11510
0 11510
2500 11500
0 11500
0
10
0
10
22580 429232 31406 460638
8704 362983 6416 369399
11772 61533 14454 75987
2104 4716 10536 15252
782297 1301628 3800 1305428
21348 528951 3800 532751
760949 764488
0 764488
0 8189
0 8189

KIADÁS

1897809 108576 2006385 96849 2183 99032 868982 3178 872160 2863640 113937 2977577
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 623964 30550 654514 41736 633 42369 22769 153 22922 688469 31336 719805
= FOGLALK.SZEM. JU 609401 30388 639789 41713 633 42346 20243 145 20388 671357 31166 702523
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 14563 162 14725
23
0
23 2526
8 2534 17112 170 17282
- MUNKAADÓKAT TERH. 106164 6844 113008 5803 167 5970 4625
35 4660 116592 7046 123638
- DOLOGI KIADÁSOK 390364 56051 446415 28115 1358 29473 141607 2989 144596 560086 60398 620484
= ENERGIA
28311 1139 29450
0
0
0 5835 335 6170 34146 1474 35620
= KÖTÖTT DOLOGI
27147 3300 30447
0 2827 2827
0 150 150 27147 6277 33424
= EGYÉB DOLOGI
261688 47509 309197 28115 1448 29563 134683 2504 137187 424486 51461 475947
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 73218 4103 77321
0 -2917 -2917 1089
0 1089 74307 1186 75493
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 5400
0 5400 1926
0 1926 9200
0 9200 16526
0 16526
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 86432
26 86458 39015
0 39015 10743
0 10743 136190
26 136216
= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 86432
26 86458 30824
0 30824 10743
0 10743 127999
26 128025
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT
0
0
0 8191
0 8191
0
0
0 8191
0 8191
- FELHALMOZÁSI KIAD 108068 2605 110673 -455
25 -430 696831
1 696832 804444 2631 807075
= BERUHÁZÁSOK
95286 2605 97891 815
25 840 701876
1 701877 797977 2631 800608
= FELÚJÍTÁSOK
12782
0 12782 -1270
0 -1270 -5145
0 -5145 6367
0 6367
= RÉSZESEDÉS
0
0
0
0
0
0 100
0 100 100
0 100
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9000
0 9000
0
0
0 2500
0 2500 11500
0 11500
= MŰK.C. KÖLCSÖN N 9000
0 9000
0
0
0 2500
0 2500 11500
0 11500
- VÉGLEGESEN ÁTADOT 102 12500 12602 1200
0 1200 842
0 842 2144 12500 14644
= MŰKÖDÉSI C. PE.
102 12500 12602 1200
0 1200 842
0 842 2144 12500 14644
- TARTALÉKOK
90943
0 90943 -29677
0 -29677 -42715
0 -42715 18551
0 18551
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 90943
0 90943 -29974
0 -29974 -42715
0 -42715 18254
0 18254
= FEJLESZTÉSI C. T
0
0
0 297
0 297
0
0
0 297
0 297
- FINANSZÍROZÁS KIA 48500
0 48500
0
0
0
0
0
0 48500
0 48500
= HITEL, KÖLCSÖN T 48500
0 48500
0
0
0
0
0
0 48500
0 48500
» Működési hitel 47000
0 47000
0
0
0
0
0
0 47000
0 47000
» Felhalmozási hi 1500
0 1500
0
0
0
0
0
0 1500
0 1500
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 428872
0 428872 9186
0 9186 22580
0 22580 460638
0 460638
ÁTLAGLÉTSZÁM
412.53 13.50 426.03 42.83 0.00 42.83 3.32 0.00 3.32 458.68 13.50 472.18
======================================================================================================================================
** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO

──────────────────────────────
BEVÉTEL

-404931 -23941 -428872 -3928 -5258 -9186 -20373 -2207 -22580 -429232 -31406 -460638
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INTÉZMÉNYFINANSZÍ -404931 -23941 -428872 -3928 -5258 -9186 -20373 -2207 -22580 -429232 -31406 -460638
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS -352501 -6212 -358713 -1881 -101 -1982 -8601 -103 -8704 -362983 -6416 -369399
= ÖNK.KIEG I. KÖTE -47714 -14454 -62168 -2047
0 -2047 -11772
0 -11772 -61533 -14454 -75987

-19Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= ÖNK.KIEG II. ÖNK -4716 -3275

-7991

0 -5157 -5157

0 -2104 -2104 -4716 -10536 -15252

KIADÁS

-428872
0 -428872 -9186
0 -9186 -22580
0 -22580 -460638
0 -460638
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INTÉZMÉNYFINANSZÍ -428872
0 -428872 -9186
0 -9186 -22580
0 -22580 -460638
0 -460638
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
======================================================================================================================================

-20Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

──────────────────────────────
BEVÉTEL

1524723 52790 1577513 92020 -2174 89846 849427 153 849580 2466170 50769 2516939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 565014
0 565014 5975
0 5975 35026
0 35026 606015
0 606015
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA 565014
0 565014 5975
0 5975 35026
0 35026 606015
0 606015
» MŰK. ÁLTALÁNOS 183915
0 183915
0
0
0 1000
0 1000 184915
0 184915
» KÖZNEV.FELADAT 149500
0 149500
0
0
0 1152
0 1152 150652
0 150652
» SZOC. ÉS GYERME 223789
0 223789 3282
0 3282 10534
0 10534 237605
0 237605
» KULTÚRÁLIS FEL. 7810
0 7810
0
0
0 395
0 395 8205
0 8205
» HELYI ÖNK. KIEG
0
0
0 2693
0 2693 20436
0 20436 23129
0 23129
» EGYÉB ÖNK. TÁMO
0
0
0
0
0
0 1509
0 1509 1509
0 1509
- KÖZHATALMI BEVÉTE 105194
0 105194 478
0 478 923
0 923 106595
0 106595
= GÉPJÁRMŰADÓ
15000
0 15000
0
0
0
0
0
0 15000
0 15000
= EGYÉB KÖZHATALMI 90194
0 90194 478
0 478 923
0 923 91595
0 91595
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 224282 42690 266972 5807 -2245 3562 21692
3 21695 251781 40448 292229
- FELHALMOZÁSI BEVÉ 12700
0 12700 5363
0 5363 4490
0 4490 22553
0 22553
= IMMATERIÁLIS JAV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= INGATLANOK ÉRTÉK 6350
0 6350 5363
0 5363 10840
0 10840 22553
0 22553
= EGYÉB FELHALMOZÁ 6350
0 6350
0
0
0 -6350
0 -6350
0
0
0
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
0 6300 6300
50
71 121 2499 150 2649 2549 6521 9070
= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET
0 6300 6300
50
71 121 2499 150 2649 2549 6521 9070
- FINANSZÍROZÁSI BE 62000
0 62000
0
0
0
0
0
0 62000
0 62000
= HITEL KÖLCS. FEL 62000
0 62000
0
0
0
0
0
0 62000
0 62000
» Működési célú h 47000
0 47000
0
0
0
0
0
0 47000
0 47000
» Felhalmozási cé 15000
0 15000
0
0
0
0
0
0 15000
0 15000
- MARADVÁNY IGÉNYBE
0
0
0 101539
0 101539
0
0
0 101539
0 101539
= KTGVET. MARADVÁN
0
0
0 101539
0 101539
0
0
0 101539
0 101539
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000
0 9000
10
0
10 2500
0 2500 11510
0 11510
= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000
0 9000
0
0
0 2500
0 2500 11500
0 11500
= FELHALM. C. KÖLC
0
0
0
10
0
10
0
0
0
10
0
10
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= ÖNK.KIEG I. KÖTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= ÖNK.KIEG II. ÖNK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 546533 3800 550333 -27202
0 -27202 782297
0 782297 1301628 3800 1305428
= MŰK. TÁMÉRT. BEV 543860 3800 547660 -36257
0 -36257 21348
0 21348 528951 3800 532751
= FELH.TÁM.ÉRT. BE 2673
0 2673 866
0 866 760949
0 760949 764488
0 764488
= ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA
0
0
0 8189
0 8189
0
0
0 8189
0 8189

KIADÁS

1468937 108576 1577513 87663 2183 89846 846402 3178 849580 2403002 113937 2516939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SZEMÉLYI JUTTATÁS 623964 30550 654514 41736 633 42369 22769 153 22922 688469 31336 719805
= FOGLALK.SZEM. JU 609401 30388 639789 41713 633 42346 20243 145 20388 671357 31166 702523
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 14563 162 14725
23
0
23 2526
8 2534 17112 170 17282
- MUNKAADÓKAT TERH. 106164 6844 113008 5803 167 5970 4625
35 4660 116592 7046 123638
- DOLOGI KIADÁSOK 390364 56051 446415 28115 1358 29473 141607 2989 144596 560086 60398 620484
= ENERGIA
28311 1139 29450
0
0
0 5835 335 6170 34146 1474 35620
= KÖTÖTT DOLOGI
27147 3300 30447
0 2827 2827
0 150 150 27147 6277 33424
= EGYÉB DOLOGI
261688 47509 309197 28115 1448 29563 134683 2504 137187 424486 51461 475947
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 73218 4103 77321
0 -2917 -2917 1089
0 1089 74307 1186 75493
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 5400
0 5400 1926
0 1926 9200
0 9200 16526
0 16526
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 86432
26 86458 39015
0 39015 10743
0 10743 136190
26 136216
= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 86432
26 86458 30824
0 30824 10743
0 10743 127999
26 128025

-21Időszak: 2017. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌────»1. MODOSITÁS«────┐┌────»2. MODOSITÁS«────┐┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐
SZAKFELADAT

Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. 01.MOD. Köt.fa. Önk. v. 02.MOD. Köt.fa. Önk. v. Összesen
január
május
szeptember

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁSOK
= FELÚJÍTÁSOK
= RÉSZESEDÉS
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS
= MŰK.C. KÖLCSÖN N
- VÉGLEGESEN ÁTADOT
= MŰKÖDÉSI C. PE.
- TARTALÉKOK
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA
= FEJLESZTÉSI C. T
- FINANSZÍROZÁS KIA
= HITEL, KÖLCSÖN T
» Működési hitel
» Felhalmozási hi
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ

0
0
0 8191
108068 2605 110673 -455
95286 2605 97891 815
12782
0 12782 -1270
0
0
0
0
9000
0 9000
0
9000
0 9000
0
102 12500 12602 1200
102 12500 12602 1200
90943
0 90943 -29677
90943
0 90943 -29974
0
0
0 297
48500
0 48500
0
48500
0 48500
0
47000
0 47000
0
1500
0 1500
0
0
0
0
0

0 8191
0
25 -430 696831
25 840 701876
0 -1270 -5145
0
0 100
0
0 2500
0
0 2500
0 1200 842
0 1200 842
0 -29677 -42715
0 -29974 -42715
0 297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
696832
701877
-5145
100
2500
2500
842
842
-42715
-42715
0
0
0
0
0
0

8191
0 8191
804444 2631 807075
797977 2631 800608
6367
0 6367
100
0 100
11500
0 11500
11500
0 11500
2144 12500 14644
2144 12500 14644
18551
0 18551
18254
0 18254
297
0 297
48500
0 48500
48500
0 48500
47000
0 47000
1500
0 1500
0
0
0

ÁTLAGLÉTSZÁM
412.53 13.50 426.03 42.83 0.00 42.83 3.32 0.00 3.32 458.68 13.50 472.18
======================================================================================================================================

Fegyvernek Város Önkormányzat

2017. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

mód.ei.

mód.ei.

3/2017.
(II.15.)

13/2017.
(V.29.)

…./2017.
(IX.28.)

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

II. Művelődési Ház és Könyvtár

3 954

3 954

3 954

III.Önkormányzat (szakf.)

7 413

7 413

2 413

IV. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

0

1 270

0

0

145

145

0

12 782

11 512

6 367

0

0

0

0

0

0

3 454
500
3 954

3 454
500
3 954

3 454
500
3 954

5 000

5 000

0

2 413
7 413

2 413
7 413

2 413
2 413

0

0

0

0

0

0

1 270
1 270

0
0

0
0

145
145

145
145

0
0

12 782

11 512

6 367

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény
C. Orvosi Rendelő
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Épület akadálymentesítése (Szapárfalu ), homlokzat
felújítás nyílászárók cseréje
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület)
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
V. Önkormányzat
013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás
1.) Vendégház (Róna) felújítása
062020 Településfejlesztési projektek
1.) 1956-os emlékmű felújítása
Önkormányzat összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal összesen
A;Gyermekélelmezési konyha
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Vízmű
1.) Bacsó B. úti ingatlan tetőfelújítása
Vízmű összesen
C;Orvosi rendelő
1.) Defibrillátorba akkumlátor vásárlása
Orvosi rendelő összesen
Felújítás mindösszesen

2. melléklet
2017.10.24 11:35
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Fegyvernek Város Önkormányzat

2017. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

eredeti ei.

Mód.ei.

Javasolt

3/2017.
(II.15.)

13/2017.
(V.29.)

…/2017.
(IX.28.)

4 327

4 409

4 409

762

762

900

III.Önkormányzat (szakf.)

91 342

91 993

791 523

IV. Polgármesteri Hivatal

500

500

1 040

A. Gyermekélelmezési Konyha

500

500

1 744

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény

203

310

530

C. Orvosi Rendelő

257

257

462

97 891

98 731

800 608

140
110
354
550
78
800
35
95
150
60
30
50
30
975
500
260

140
110
354
550
78
800
35
95
150
60
30
50
30
975
500
260

140
110
354
550
78
800
35
95
150
60
30
50
30
975
500
260

70
30
10
0
4 327

70
30
10
82
4 409

70
30
10
82
4 409

635
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
762

635
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
762

635
0
10
8
33
10
24
16
9
63
6
3
7
44
16
16
900

0

0

3 150

7 887
0
0
0

8 513
0
0
0

8 513
640
441
429

0

25

26

4 408
0
0

4 408
0
0

4 408
38
209

63 547
0

63 547
0

63 547
340

15 000

15 000

15 000

500

500

500

0
0
0

0
0
0

208 800
252 093
88 797

II. Művelődési Ház és Könyvtár

Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde
1.)Terítők, törölközők
2.)Függöny, szőnyeg
3.)Tányér, pohár, bögre, kancsó, mérőkanál,
4.)Fejlesztő játékok
5.)tornaszer
6.)udvari játékok
7.)porszívó, vasaló
8.)autómata mosógép
9.)Bejárati ajtó
10.)fűnyíró, létra
11.)Hangfal
12.)Vetítő vászon
13.)Mágnestábla
14.) Fektető 75 db
15.)1 db gázkazán
16.)Laptopő beszerzés
Bölcsőde
1.)bölcsődei játékok
2.)pohár, tányér tál…
3.) Vasaló
7.) 1 db mosógép beszerzése
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
II.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Informatikai eszköz beszerzés
2.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
3.)Műanyag szemetes 3 db
4.) LCD Tv falitartó
5.)Karcher porszívó
6.)Pendrive
7.)Karcher porszívó (könyvtár)
8.) Sövényvágó MTD
9.) Hosszabbító 30 m
10.) Nyomtató
11.) Vasaló
12.) Metszőolló
13.) Kameraállvány
14.) Pavilon 2 db
15.) Párakapuszett (2 db)
16.) LED reflektor
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
III. Önkormányzat
011130 Önkormányzatihivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.
ASP eszközbeszerzés
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
1.)A Róna panzió megvásárlása
2.)Róna igóságok
3.) Bacsó B. úti ingatlan tetőszigetelés
4.) Róna eszközbeszerzések
031030 Közterület rendjének fenntartása
1.) 1 db mobiltelefon beszerzése
041232 Téli közfoglalkoztatás
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
2.) Sarokcsiszoló
3.) Rakonca
041237 Minta közfoglalkoztatás
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
2.) Belvíz áramfejlesztő beszerzése
045120 Út autópálya építés
1.) Marx K. út építése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.) Örményesi szennyvízprojekt 2017. ütem
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
TOP 2.1.3-15 Belvíz
TOP 1.4.1-15. Óvoda fejlesztés
TOP 2.1.2-15 Zöldváros

3. melléklet
2017.10.24 11:35
2/3

Címek,alcímek,szakfeladatok

TOP 3.1.1-15 Közlekedésfejlesztés
066020 Város és községgazdálkodás
1.) Kamerarendszer belső udvar
2.) légkondícionáló berendezés (Pártház)
3.) hulladékgyűjtő edényzet beszerzése
Önkormányzat összesen
Polgármesteri Hivatal
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC
2.) Irodabútor
3.) Forgószék
4.)Íróasztal
5.) Gyertyatartó
6.) Vezetékes telefon
7.) Porszívó
8.) Forgószék
Polgármesteri Hivatal összesen
A;Gyermekélelmezési konyha
1.) Konyhai eszközök beszerzése
2.) Klíma berendezés Hunyadi út 1.
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Városüzemeltetési Intézmény
1.) Gumicsónak beszerzése
2.) Nyomtató
3.) Forgószék
4.) Mobiltelefon
5.) Sarokcsiszoló
6.) Fúró-véső kalapács
Városüzemeltetési Intézmény Összesen
C;Orvosi rendelő
1.) Irodaszék vásárlás
2.) Asztal, szék, kanapé
3.) Kerékpár vásárlás
4.) Mosógép
5.) Nyomtató+scanner
6.) Telefon készülékek
7.) Defibrillátor akumlátor
Orvosi rendelő összesen
BERUHÁZÁS mindösszesen

3/2017.
(II.15.)

13/2017.
(V.29.)

…/2017.
(IX.28.)

0

0

142 477

0
0
0
91 342

0
0
0
91 993

300
470
1 345
791 523

500
0
0
0
0

500
0
0
0
0

500

500

500
210
127
90
14
8
60
31
1 040

500
0
500

500
0
500

500
1 244
1 744

203
0
0
0
0
0
203

170
52
26
62
0
0
310

170
52
48
62
38
160
530

35
165
57
0
0
0
0
257

35
165
57
0
0
0
0
257

22
145
41
85
71
24
74
462

97 891

98 731

800 608

3. melléklet
2017.10.24 11:35
3/3

1

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2017.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.
(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

bevétel főösszegét
működési célú bevétel
fejlesztési célú bevétel
finanszírozási célú bevételeit
kiadás főösszegét
működési célú kiadás
fejlesztési célú kiadás
finanszírozási célú kiadásait
Költségvetési egyenleg

Összes
előirányzat
(eFt)
2.516.939
1.667.888
787.051
62.000
2.516.939
1.661.067
807.372
48.500

2.§.
A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :
BEVÉTELEK:
(eFt)
I.
II.
Mindösszesen
Működtetési Felhalmozás
célú bevétel összesen
1.) Állami támogatás
606.015
0
606.015
2.) Működtetési bevétel
292.229
0
292.229
3.) Közhatalmi bevétel (helyi
91.595
0
91.595
adó és egyéb)
4.) Gépjárműadó
15.000
0
15.000
5.) Támogatás értékű bevétel
540.940
764.488
1.305.428
6.) Átvett pénzeszköz
9.070
0
9.070
7.) Kölcsön törlesztése
11.500
10
11.510
8.) Saját, felhalmozási c.
0
22.553
22.553
Megnevezés

2

bevétel
9.) Maradvány igénybevétele
MINDÖSSZESEN:

101.539
1.667.888

0
787.051

101.539
2.454.939

3.§.
A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:
Kötelező
feladat
ÖSSZESEN:
Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás
ÁH-on kívülre
Ellátottak
pénzbeli juttatásai
Támogatások ÁHon belülre
Tartalék
Adott kölcsönök

1.549.761
688.469

Önként
vállalt
feladat
111.306
31.336

1.661.067
719.805

116.592

7.046

123.638

560.086
2.144

60.398
12.500

620.484
14.644

16.526

0

16.526

136.190

26

136.216

18.254
11.500

0
0

18.254
11.500

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
Kötelező
feladat
ÖSSZESEN:
Fejlesztési
célú
tartalék
Támogatásértékű
kiadás
beruházásra
Munkált.lakáscélú
támogatás
beruházásra
Önkormányzati
beruházás
Önkormányzati
felújítás
Részesedés

(e Ft)
Összesen

(e Ft)
Összesen

804.741
297

Önként
vállalt
feladat
2.631
0

0

0

0

0

0

0

797.977

2.631

800.608

6.367

0

6.367

100

0

100

807.372
297
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I-II. MINDÖSSZESEN:

eFt
Kötelező
feladat

MINDÖSSZESEN:

2.354.502

Önként
vállalt
feladat
113.937

Összesen

2.468.439

4.§.
A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

Létszámkeret (álláshely):
ebből közfoglalkoztatás:
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
ebből közc. foglalkoztatás
332,50
ebből közalkalmazott
14,5
ebből diákmunka
0,32
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
B)
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő
Csorba
Mikro-térségi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
Fegyverneki
Telephelye 16,875

fő
472,18
332,50
43,48
7,63
347,32

22,75
17,5
22,75
10,75

5.§.
A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból
és ingatlan értékesítéből 2017. évi bevétele :
112.747eFt.
Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési
kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 56.373,5 eFt-ot.

6. §.
A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1)
Ssz.

TARTALÉKOK megnevezése

Összeg(eFt)
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1.

2.

Eredeti előirányzat
I. módosítás összesen
II. módosítás összesen
Módosított előirányzat összesen
Polgármesteri keret
I. módosítás
II. módosítás

90.943
-29.677
-42.715
18.551
6.000
-5.358
-383

RÖK maradványa

I. módosítás
3.

Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése

4.

I. módosítás
II. módosítás
2016. évi áthúzódó
járulékok
I. módosítás

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

bérek

és

2013. évi normatíva visszafizetési
kötelezettség

II. módosítás
Hivatali
működési
támogatás
tartaléka
II. módosítás
Szabadtartalék intézményi elvonás
I. módosítás
2017. évi állami előleg
I. módosítás
Szociális
ágazati
pótlék
visszafizetési kötelezettség
II. módosítás
Gyermekétkeztetés
fejlesztési
maradvány
visszafizetési
kötelezettség
II. módosítás
Start közfoglalkoztatási előleg
2017. évre
II. módosítás
Épített környezetért alap
Önkormányzati
lakásértékesítési
szla
I. módosítás
Lakásépítési szla
Májusi módosítás eredménye
II. módosítás

1.727
-1.727
7.500
-1.687
-5.813
65.602
-65.602
7.300
-7.300
2.814
-2.814
2.636
-2.636
21.009
-21.009
41
-41
32

-32
56.498
-56.498
3.127
3.272
-3.272
297
41.200
-26.553

7. §.
A rendelet 10.§. (6) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (6) bekezdés lép:

5

(6) A Hungária Kulturális és Sportegyesület hőlégballonos bemutatója támogatására 500 eFt
használható fel 2017. évben a költségvetés terhére

8.§.

Ez a rendelet 2017. szeptember 30. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

1
Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-ai ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év munkatervének
véleményezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója elkészítette az intézmény
2017/2018-as nevelési év munkatervét.
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az óvodai munkaterv
határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető
kikéri a fenntartó – Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete - véleményét is.
Fentiek alapján javaslom, hogy az alábbi határozati javaslat szerint fogadja el a testület a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év munkatervét.
………./2017.(IX.28.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év munkatervének
véleményezéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda
és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év munkatervét a melléklet szerint tudomásul veszi,
az abban foglaltakkal egyetért.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2017. szeptember 21.

Tatár László
polgármester

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
MUNKATERV

2017/2018. NEVELÉSI ÉV

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
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OM: 035821
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Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

1. A pedagógiai munka feltételrendszere
1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás
1. adattábla

Adat

Terület

1.

A hatályos alapító okirat kelte, száma

38/2014.(II.27.) sz.

2.

Fenntartó neve, címe

Fegyvernek
Város
Képviselőtestülete

3.

Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve

Alapító Okirat

4.

Az intézmény székhelye, neve, címe

5.

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe

6.

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe

7.

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe

8.

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe

9.

Az
intézménybe
gyermeklétszám

felvehető

maximális

Felvehető maximális
ellátási helyen)
Felvehető maximális
ellátási helyen)

gyermeklétszám

(feladat

gyermeklétszám

(feladat

12.

Felvehető maximális
ellátási helyen)

gyermeklétszám

(feladat

13.

Felvehető maximális
ellátási helyen)

gyermeklétszám

(feladat

14.

Az intézmény óvodai
2017/2018. nevelési évben

15.

Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 2017/2018.
nevelési évben

10.
11.

csoportjainak

16.

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai

17.

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

száma

Önkormányzat

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Központi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
280 fő
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Újtelepi Óvodája: 100 fő
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Központi Óvodája: 75 fő
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Annaházi Óvodája: 50 fő
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Szapárfalui Óvodája: 45 fő
11 csoport
06-18-ig
- Óvodai nevelés
- Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
- Óvodában szervezett étkeztetés
Kiemelten
tehetséges
gyermekek
nevelését, oktatását.
Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy
beszédfogyatékos,
pszichés
fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy
magatartásszabályozási zavarral küzdő
gyermekek nevelése
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5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
OM: 035821

2.
adattábla
1.
2.
3.
4.
5.

Terület

2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

4. adattábla

Adat

Óvodai csoportok száma összesen
óvodai kiscsoport száma
óvodai középső csoport száma
óvodai nagycsoport száma
óvodai vegyes csoport száma

3.
adattábla
1.

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

11
2
1
2
6

01.szept

Terület
Óvodás gyermekek összlétszáma
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám
fő/csoport
SNI gyermekek száma
SNI-vel felszorzott létszám
sni-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított csoport átlaglétszám:
fő/csoport
Étkező gyermekek létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy létszáma
Védelembe vett gy. száma
A tényleges összlétszáma %
Hátrányos helyzetű gy. létszáma:
A tényleges összlétszáma %
Ebből halmozottan hátrányos helyzetű
A tényleges összlétszáma %
A nemzetiséghez tarozók létszáma
A tényleges összlétszáma %

A
A 2017/2018. 2017/2018
nevelési évre nevelési
beiratkozott évre
gyermekek
elutasított
létszáma
gyermekek
létszáma

Fegyverneki
Tiszavirág
Óvoda
és
Bölcsőde
90
Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek,
Szent Erzsébet
út 88.)
Fegyverneki
67
Tiszavirág

A
2017/2018.
nevelési
évre
felvételt
nyert
gyermekek
létszáma

Nemek
aránya

242
22
9
252
23
242
0
22
4
9%
46
19%
14
6%
0
0

A gyermekek korösszetétele

fiúk
(fő)

lá2,5
nyok éves
(fő) (fő)

3
éves
(fő)

4
éves
(fő)

5
éves
(fő)

6
éves
(fő)

0

90

47

43

1

35

21

26

7

0

67

35

32

0

27

13

16

11

7
éves
(fő)

4

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
OM: 035821

Óvoda
és
Bölcsőde
Központi
Óvodája
(Fegyvernek,
Szent Erzsébet
út 144.)
Fegyverneki
Tiszavirág
Óvoda
és
Bölcsőde
45
Annaházi
Óvodája
(Fegyvernek,
Damjanich u.
107.)
Fegyverneki
Tiszavirág
Óvoda
és
Bölcsőde
40
Szapárfalui
Óvodája
(Fegyvernek,
Ady E. u. 53.)

5. adattábla

Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda
és Bölcsőde
Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 88.)
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda
és Bölcsőde
Központi Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 144
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda
és Bölcsőde
Annaházi Óvodája
(Fegyvernek,
Damjanich u. 107
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda
és Bölcsőde
Szapárfalui
Óvodája

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

0

45

26

19

1

13

14

11

6

0

40

22

17

2

7

9

19

2

óvodai
csoport neve

a csoport
típusa

SNI
fő

Nemzetiség
i
fő

Nagycsoport
Középsőkiscsop
Középső
Kiscsoport

szept 1-i
létszám

október 1 várható
létszám
fő

Azonos korú
Vegyes

22
21

22
21

Azonos korú
Azonos korú

24
23

24
23

Nagycsoport
Kis-középső
Kiscsoport

Azonos korú
Vegyes
Azonos korú

24
24
19

24
24
19

2

Nagyközépső
Kis-középső

Vegyes

25

25

2

Vegyes

20

21

Nagyközépső
Kis-középső

Vegyes

22

22

Vegyes

17

18

3

2
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(Fegyvernek, Ady
E. u. 53.)

Szöveges indoklás
A köznevelésről szóló 201. CXC. tv. 4. sz melléklete alapján az óvodában egy csoportba 25 fő a maximálisan
felvehető létszám. Az óvodai csoportokat oly módon kell szervezünk, hogy az óvodai csoportba járó gyermekek
száma ne lépje túl a maximális létszámot, az Önkormányzat által elfogadott Óvodai körzethatárok figyelembe
vételével.

1.2. Humánerőforrás (személyi feltételrendszer)
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
Intézményi alapdokumentum megnevezése
Hivatkozott szövegrész
sorsz
1.
2.
3.

SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

6. adattábla

10
3
31

Terület

oldaltól
oldaltól
oldaltól

28
4
31

oldalig
oldalig
oldalig

Adat

1.

Az intézmény vezetője, képviselője

Balogh Mihályné

2.

Az intézmény telefonszáma

3.

E-mail elérhetősége

4.

Óvodapedagógus álláshelyek száma

20

5.

Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma
összesen

15

5.1
5.2

Dajkai álláshely száma
Pedagógiai asszisztens álláshely száma

11
4

5.3

Óvodatitkár álláshely száma

1

5.4.

Óvodapszichológus álláshely száma

0

56/481 015
ovoda@fegyvernek.hu

6.
7.

Egyéb technikai munkakört betöltők álláshely száma
Intézményvezető helyettes (fő)

0,8
2

8.

szakmai munkaközösség vezető

3

9.

Karbantartó

1

6
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Óvodapedagógusok által ellátott feladat ellátási órák adatai
7. adattábla

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Óvodapedagógus neve

Andrási Tímea
Angyalné Kiss Mária
Balogh Mihályné
Bihariné Kovács Anikó
Czifra Andrásné
Csehné Nagy István Erika
Galsi Imréné
Gelencsér Mária
Káldiné Kocsmár Edit
Kisné Borsos Anita
Kóródiné Ekker Júlia
Kóródi Petra
Nagy Andrea
Részó Ildikó
Sági Daniella
Sági Istvánné
Tatár Anita
Varga Tímea
Vereb Olga

8. adattábla

Korcsoport

Kiscsoport
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 88.)

Középső csoport

Középső- Nagycsoport
Nagycsoport

Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Központi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 144

Kiscsoport

Kis-középső csoport
Nagycsoport

Gyakornok

X

Beosztása

Nevoktatással
lekötött órák
száma
[óra/hét]

óvodapedagógus
óvodapedagógus
Intézményvezető
Szakmai munkaközösség vezető
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
Intézményvezető helyettes
Gyermekvédelmi felelős
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
Szakmai munkaközösség vezető
óvodapedagógus
óvodapedagógus
Szakmai munkaközösség vezető
Intézményvezető helyettes

32
32
8
32
32
32
32
32
32
22
32
32
32
32
32
32
32
32
22

Munkaidő beosztás, Munkarend
Óvodapedagógus neve
Angyalné Kiss Mária
állandó délelőttös
Czifra Andrásné
állandó délutános
Sági Daniella
állandó délelőttös
Vereb Olga
állandó délutános
Mráv Andrea
Kóródi Petra
heti váltásban dolgoznak
Andrási Tímea
állandó délelőttös
Kissné Borsos Anita
állandó délutános
Tatár Anita
állandó délelőttös
Sági Istvánné
állandó délelőttös
Csehné Nagyistván Erika
Gelencsér Mária

Dajka

Gazsó Istvánné

DoblernéStrigel Enikő

Lipcsei Jánosné
Ollé Lászlóné

Huber Viktória

Csajági Istvánné
Simon Nóra
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heti váltásban dolgoznak
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Annaházi
Óvodája
(Fegyvernek,
Damjanich u. 107
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Szapárfalui
Óvodája
(Fegyvernek, Ady E.
u. 53.)

Kis-középső csoport

Varga Tímea
Rézsó Ildikó
heti váltásban dolgoznak

Magyar Béláné

Nagy-középső csoport

Kóródiné Ekker Júlia
állandó délelőttös

Rózant Istvánné

Kis-középső csoport

Nagy-középső csoport

Bihariné Kovács Anikó
állandó délelőttös
Galsi Imréné
állandó délutános
Káldiné Kocsmár Edit
állandó délelőttös

Fábián Istvánné

Burainé Lázár Noémi

Óvodatitkár és ügyviteli dolgozó
Ssz
.

név

munkaideje

1
2

Molnárné Nagy Valéria
Gyetvai Csilla

Naponta: 07.30-15.30-ig
Naponta: 07.30-13.30-ig

Dajkák
Ssz
.

név

1
2

Burainé Lázár Noémi
Csajági Istvánné

3

Gazsó Istvánné

4

DoblernéStrígel Enikő

5
6

Fábián Istvánné
Huber Viktória

7.

Lipcsei Jánosné

8

Magyar Béláné

9.

Ollé Lászlóné

10.
11.

Rózant Istvánné
Simon Nóra

munkaideje
06-14.00, 10-18-ig heti váltásban
06-14.00, 07.30-15.30, 10.00-18.00-ig heti váltásban
06-14.00, 08.00-16.00, 09.00-17.00 , 10.00-18-ig
heti váltásban
06-14.00, 8.00-16.00, 09.00-17.00, 10.00-18.00-ig
heti váltásban
06-14.00, 10.00-18.00-ig heti váltásban
06-14.00, 07.30-15.30, 10.00-18.00-ig heti váltásban
06-14.00, 8.00-16.00, 09.00-17.00, 10.00-18.00-ig
heti váltásban
06-14.00, 10.00-18.00 heti váltásban
06-14.00, 8.00-16.00, 09.00-17.00, 10.00-18.00-ig
heti váltásban
06-14.00, 10.00-18.00 heti váltásban
06-14.00, 07.30-15.30, 10.00-18.00-ig heti váltásban
Pedagógiai asszisztens

1
2
3
4

név

munkaideje

Budai Valéria
Abuczki Réka
Magyar Nikoletta
Bagi Klára

09-17-ig
08-16-ig
08-16-ig
08.30-16.30-ig
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Karbantartó
Ssz
.

név

munkaideje

1

Henn János

Csüt. Péntek: 07.30-15.30-ig

Szöveges indoklás
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda Helyi Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások, tevékenységek
szervezését és (egész óvodai életet magába foglaló) vezetését kötelező órában (heti 32óra) kell letölteni a
csoportban.
A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és kívül teljesíthető, a megjelölt
rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető időkeretben (8 órában)
Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak.
Jelenleg 1 fő óvodapedagógus állás betöltetlen, helyettesítéssel oldjuk meg a feladatot.
A munkaidő beosztást a nyitva tartásnak, és szülőigényeknek megfelelően a tagóvoda vezetők készítik el, az
intézményvezető jóváhagyásával lép életbe 2017. szeptember 01-től.

1.3. Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
Intézményi alapdokumentum megnevezése
Hivatkozott szövegrész
1.
2.
3.

SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

30
34, 70.

oldaltól
oldaltól
oldaltól

32

oldalig
oldalig
oldalig

Terület

Fejlesztés

Csoportszobák

Minden óvodában az Önkormányzat dolgozói elvégezték a tisztasági, ill. javító
festéseket. A gyermekeket tiszta, esztétikus környezetben fogadtuk, ez nagyrészt
a dajkák keze munkáját dicséri. Az Újtelepi Óvoda felújítása és a Bölcsőde
bővítése e nevelési évben valósul meg.
Az udvari játékainkat folyamatosan karbantartjuk, a külső ellenőrzés tapasztalatai
szerint megjavítottuk azokat. A Központi Óvoda és Annaházi Óvoda teraszának
térkövezésére ősszel kerül sor.
Minden óvodánk tálaló konyhája megfelel a HACCP szabályzatban előírt
követelményeknek. Az edények minden óvodában folyamatos cserére szorulnak.
A fogyóeszközök pótlása folyamatosa szükséges, melynek fedezete a
költségvetésben biztosított.
Az eszköznormának való megfelelés a tagóvoda vezetők feladata, felelőssége.
Mindenkor szükséges a különböző korosztályok fejlesztő játékainak pótlása.
A szülői munkaközösségek is segítik a csoportok játékainak gyarapodását.

Udvar

Konyha

Játékok
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Szöveges indoklás
Minden óvodában tiszta, esztétikus környezetben fogadjuk a gyerekeket a nagytakarítás és egyéb javításoknak
köszönhetően. A munkálatokat az Önkormányzat dolgozói végezték.
Az Annaházi Óvoda nyílászárói, mosdója évek óta felújításra szorul. A tető, kémény cseréje is szükséges, az utcán a
járda veszélyes, rossz idő esetén az épület nem megközelíthető.

1.4. Szervezeti feltételek
1.4.1. Intézményi feladatmegosztás
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

9. adattábla

1
2
3
4
5
6

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
18
oldaltól
5
oldaltól
33

oldalig
oldalig
oldalig

Óvodavezetés (név szerint)

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)

10.
adattábl
a

10
3
32

Vereb Olga

Kisné Borsos Anita

Varga Tímea

Bihariné Kovács Anikó

Helyettesítési rend az SzMSz szerint
ki helyettesíti
Vereb Olga (pedagógiai, munkáltatói
és tanügy-igazgatási feladatokban)
Balainé Fekete Éva (gazdasági
feladatokban)
Balogh Mihályné
Balogh Mihályné
Kisné Borsos Anita
Vereb Olga

a helyettesített
Balogh Mihályné intézményvezető
Balogh Mihályné intézményvezető
Vereb Olga
Kisné Borsos Anita
Varga Tímea
Bihariné Kovács Anikó
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11. adattábla

Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 88.)
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Központi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 144.)
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Annaházi
Óvodája
(Fegyvernek,
Damjanich u. 107.)
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde
Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E.
u. 53.)”

Vezetői
szakvizsgával
rendelkező
óvodapedagógusok
létszáma

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

PED II
MesterpedaSzakvizsgáGyakorno- PED I sorolt
gógus
val
sorolt
kok létszáma pedagógusok
pedagógusok pedagógusok
rendelkezők
létszáma
létszáma
létszáma
létszáma

2

3

1

4

3

0

1

1

-

4

1

0

1

-

2

1

0

1

2

0

1

1

Minősítő vizsga
12. adattábla
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 88.)

Érintett
óvodapedagógus neve

Eljárás típusa

A vizsga időpontja

Kóródi Petra

Gyakornok

2017. okt. 19.

Vereb Olga

Ped. II.

2018.

Balogh Mihályné

Mesterpedagógus

2018.

Szöveges indoklás
A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél
kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus- munkakörben foglalkoztatottat gyakornok fokozatba kell
besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező.
Egy olyan folyamat, amelynek során a „pályakezdő” megismeri a munkahely belső értékeit, szervezeti kultúráját,
meghatározott módszertan alapján támogatást kap, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a
feladatok hatékony elvégzéséhez.
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Az intézményvezető jelöli ki a szakmai vezetőt, aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervbe történő
beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.

1.4.2. Feladatok időrendben
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

13.
adattábla

h
ó

09

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

Dátum
n
a
idő
p

15

Megnevezése

Adminisztráció

19-24
86, 90
34

Tartalom

Éves terv, nevelési terv
elkészítése
Mulasztási napló,
csoportnapló, statisztika
megnyitása

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
90-103
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
37
oldalig

Érintettek köre

Felelős

Óvodapedagógusok

Tagóvoda vezetők

Szakmai
munkaközösség
vezetők

Intézményvezető

Óvodapedagógusok

Tagóvoda vezetők

Óvodapedagógusok

Tagóvoda vezetők

Óvodapedagógusok

Tagóvoda vezetők

személyiséglapok
megnyitása
Munkaterv elkészítése

09

15

Szakmai
munkaközösség
ek alakulása

3 Szakmai
munkaközösség:
Módszertani szmk.
Drámapedagógia szmk.
Tehetséggondozó szmk.

10

10

01

Szolgáltatások
megszervezése

Rendezvények
lebonyolítása

Hitoktatás, Logopédia,
FürkÉszek – logikai,
természeti tehetségműhely,
Lippentő- gyermektánc
Örökmozgógyermektorna,
Varázssipka- drámajáték
Gyógytestnevelés

Szüreti mulatság
Szociometriai mérések a
csoportokban

Mérések

Difer mérés
Személyiséglapok
Szülők tájékoztatása
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Van más út
program
bevezetése
SNI gyerekek
dokumentációja

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Képzés szervezése
Nevelési Program
módosítása

Óvodapedagógusok

Szakmai
munkaközösség
vezető
Intézményvezető

fejlesztési lapok vezetése

Óvodapedagógusok

Tagóvoda vezetők

Óvodapedagógusok

Intézményvezető
helyettes

Csoport napló
Felvételi-mulasztási
naplók
Szem. lapok tartalmi
ellenőrzése
Folya
matos

Ellenőrzések

A nevelési terv, fejlesztés
tartalma, éves terv
értékelése, a csoportot
érintő dokumentációk
ellenőrzése

Intézményvezető

Csoport napló, felvételi és
mulasztási napló, szem.
lapok tartalmi ellenőrzése

12

Havonta

Ünnepek
szervezése

Adventi időszak, Mikulás,
Karácsony- minden óvoda
saját hagyománya szerint

Munkaértekezle
t szervezése

Adott időszakot felölelő
feladatok megbeszélése,
felosztása

Mérések és azok
eredményei
Félév

Félév

Iskolaérettségi
vizsgálatok,
Óvodai
szakvélemények elkészítése

Nevelőtestületi
értekezlet

Óvodapedagógusok
Gyerekek,

Tagóvoda vezetők

szülők

A gyermekek egyéni
fejlesztésének irányvonala,
iskolaérettségi
kritériumoknak való
megfelelés

Célok, prioritások,
eredmények
meghatározása, elfogadása,
értékelése
Pedagógiai programnak,
munkatervnek való

Évente 3
alkalom

Szülői
értekezletek

Szülőket, gyerekeket
egyaránt érintő kérdések
megbeszélése

Alkalom-

Közös
programok

Iskolával, más óvodával,
szülőkkel szervezett

Óvodapedagógusok

Óvodapedagógusok
,
gyógypedagógusok,

Tagóvoda vezetők

Intézményvezető

fejlesztő
pedagógusok

Nevelőtestület
tagjai

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógusok

Intézményvezető

Tagóvoda vezetők

Intézményvezető
helyettesek,
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hoz
kapcsoló
dó

szervezése

programok

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Tagóvoda vezetők

Szülői Fórumok

Szöveges indoklás
A felsorolt feladatok az intézmény minden tagóvodájára érvényesek.
A tagóvodák sajátosságaiknak, hagyományaiknak, különböző szülői igényeknek megfelelő Feladat ellátási Terve a
Munkaterv mellékletét képezi. Ezek az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Helyi Óvodai Nevelési
Programban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását szolgálják.

1.4.3. Intézményi innováció
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

40
19,37 47

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
42
oldaltól
oldaltól
61

oldalig
oldalig
oldalig

Szöveges indoklás
Az innováció sokszínűvé, egyedivé teszi az óvodáinkat, mindegyik óvodában a sajátosságokat és adottságokat
figyelembe véve. A „Van más út!” programban kiemelt helyet kap az elsődleges prevenciós tevékenység- a nevelés. A
gyermekek játékokon, meséken, megfigyeléseken, saját élményű tapasztalatszerzésen keresztülnyújtott ismeretekkel
hozzájárulunk az egészséges, a káros szenvedélyektől elzárkózó szemlélet, magatartás kialakításához.

1.4.4. Továbbképzés
1.4.4.1. Pedagógus továbbképzés
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

96
42

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
98
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
43
oldalig
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15.
adattábl
a

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Dátum
hó

nap

Megnevezése

idő

Gyermektánc

Tehetséggondozás
„Van más út” program
bevezetése

Tartalom
60 órás
továbbképzés
/akreditált/
30 órás
továbbképzés
/akreditált/
Nevelőtestületi
szintű akreditált
képzés

Érintettek köre

Felelős

Sági Istvánné
Kóródi Petra

Int. vez.

Bihariné Kovács
Anikó

Int. vez

Minden
óvodapedagógus

Int vez.

Szöveges indoklás
A továbbképzéseket a Helyi Pedagógiai Programunk megvalósulásának tükrében tervezzük a tagóvodák
sajátosságainak megfelelően. Az intézményi innováció teszi szükségessé a nevelőtestületi szintű képzést.

1.4.5. Intézményi hagyományok
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

16.
adattábla

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

Megnevezése
A gyermek
személyével
kapcsolatos
ünnepek
Gyermekcsoportok
ünnepei

Tartalom

Érintettek köre

Felelős

•
•

név és születésnap
hosszabb ideig beteg
gyermek meglátogatása

Minden gyermek
Óvodapedagógusok

Óvodapedagógusok

•
•
•
•
•
•

Szüret
Mikulás
Karácsony
Farsang
Gyermeknap
Nagycsoportosok
búcsúztatása
Anyák Napja
Idősek köszöntése
(Karácsony, Anyák Napja)

Óvodapedagógusok
Szülők
Gyermekek

Tagóvoda vezetők

•
•

Kirándulások:

40
6
11

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
41
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
16
oldalig

•

Természetmegismerő

Óvodapedagógusok
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•

•

Iskola

•

Tel: 56/481 015
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kirándulás: arborétum
Szórakoztató jellegű
kirándulás: állatkert, cirkusz,
színház

Szülők
Gyermekek

Nagycsoportosaink
iskolalátogatása
Az elsős gyermekek
visszalátogatása az óvodai
rendezvényekre

Tanítók
Óvodapedagógusok
Gyermekek

Szöveges indoklás
Minden tagóvoda a tervezett programokon túl helyi igényeknek megfelelően tervez évszakokhoz, ünnepekhez
kapcsolódó programokat is. Óvodáinkban a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását feladatunknak tekintjük.
Lehetőséget adunk arra, hogy a modern világgal ötvöződve tovább éljen a népi kultúra, s a mai gyermekek is
megtalálják
benne
a
szépséget,
örömet
és
a
követendőt.
Beépítjük a kisgyermekek nevelésébe mindazon értékeket, amelyek a néphagyományban megőrzésre érdemesek.

2. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
2.1. Szakmai munkaközösségek működése
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

17. adattábla
Drámajáték
szakmai
munkaközösség

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

hó

Dátum
nap idő

Megnevezése

19
17

Tartalom

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
20
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig

Érintettek köre

Felelős

11.

Szüret a
Központi
Óvodásokkal

Szüreti mulatságra
szervezett
dramatikus játékok
bemutatása

Annaházi Óvoda
Központi Óvoda

Szakmai mk.
vezető: Varga
Tímea

04.

Közös óvodai
program a 4
tagóvodával

Mese előadás az
ovisoknak

Óvodapedagógus
ok
4 óvoda

Szakmai mk.
vezető: Varga
Tímea

06.

gyermektánc

Táncház a Lippentő
műhely által
szervezett közös
délelőttön

Óvodapedagógus
ok
2 óvoda

Szakmai mk.
vezető: Varga
Tímea
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Tehetséggondo
zó
munkaközösség
10.

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

A Népmese
Világnapja

Mese délelőtt

Óvodapedagógus
ok4 óvoda

Szakmai mk.
vezető:
Bihariné
Kovács Anikó

Tehetségműhe
lyek
beindítása

FürkÉszek

Óvodapedagógus
ok

Szakmai mk.
vezető:
Bihariné
Kovács Anikó

Lippentő
Örökmozgó
Varázssipka

Bemutató
foglalkozások
szervezése

műhelyek munkája

Óvodapedagógus
ok

Szakmai mk.
vezető:
Bihariné
Kovács Anikó

11.

továbbképzés
szervezése

Van más út
program

Óvodapedagógus
ok

Szakmai
munkaközössé
g vezető: Sági
Daniella

11.

munkaértekezl
et szervezése

Az innováció
beillesztése a Helyi
nevelési
Programunkba

Óvodapedagógus
ok

Szakmai
munkaközössé
g vezető: Sági
Daniella

02

Bemutató
foglalkozások

A program
megvalósulása a
gyakorlatban

Óvodapedagógus
ok

Szakmai
munkaközössé
g vezető: Sági
Daniella

11.
03.
05.
Módszertani
munkaközösség

Szöveges indoklás
Intézményünkben három szakmai munkaközösség alakult, melyek két-két tagóvoda, ill. a teljes intézmény
óvodapedagógusait fogja össze. Programjaikat a éves tervüknek megfelelően szervezik.

2.2. Belső tudásmegosztás
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.
4.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program
Továbbképzési program/ beiskolázási terv

13, 19

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
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18.
adattábla

hó

Dátum
nap
idő

Megnevezése

Tartalom

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Érintettek köre

Felelős

Újtelepi
Óvoda

Hospitálás

Örökmozgó
műhely
bemutatkozása

Óvodapedagógusok

Bihariné Kovács
Anikó Szakmai
mk. vez.

Szapárfalui
Óvoda

Hospitálás

FürkÉszek
műhely
bemutatkozása

Óvodapedagógusok

Bihariné Kovács
Anikó Szakmai
mk. vez.

Központi
Óvoda

Hospitálás

Táncház

Óvodapedagógusok

Annaházi
Óvoda

Hospitálás

Varga Tímea
Szakmai mk.
vez.

Drámapedagógia

Óvodapedagógusok

gyakorlata
Folyamatos

Belső képzés

Információ
átadás

Varga Tímea
Szakmai mk.
vez.

Képzésen
résztvevő
óvodapedagógusok

Intézményvezető

Szöveges indoklás
A hospitálás az önképzés egyik módja. Erről hospitálási naplót vezetünk.
A hospitálásokat egyes nevelési területek, tanulási folyamat tevékenységrendszeréből szervezzük, mely önértékeléssel,
elemzéssel, értékeléssel zárul.
A gyakornoki időben minden területen elengedhetetlen a hospitálás.
Bármilyen képzésen résztvevő óvodapedagógus belső képzést tart munkatársainak.

2.3. Információátadás
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.
4.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program
Továbbképzési program/ beiskolázási terv

19.
adattábla

9, 17, 19, 40

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig

Az óvoda belső kommunikációs rendszere

1

Pedagógiai-szakmai koordinációs megbeszélések szervezése

havonta 1 alkalom

2

Technikai dolgozók koordinációs megbeszéléseinek szervezése

havonta 1 alkalom
hónap utolsó hétfő

Vezetői értekezlet- aktuális problémák, kérdések megbeszélése
3
(4 tagóvoda vez.)
4

Intézményvezető- intézményvezető helyettesek kapcsolata

havonta 1 alkalom
hónap első hétfő
napi
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Szöveges indoklás
A tagóvodák tervezetten és alkalomszerűen, szükségszerűen szervezik munkaértekezleteiket. Szakmai és szervezési
feladatok egyeztetése céljából a tagóvodák szakmai munkájáért felelős vezetők saját hatáskörben döntenek az
értekezlet összehívásáról.
A tervek a Munkaterv mellékletét képezik.

3. Az intézmény partnerei
3.1. Szülők
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

20.
adattábla

Tartalom

21, 41, 57
90, 86
43

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
41
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
47
oldalig

Érintettek köre

Felelős

Családlátogatások

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus
Tagóvoda vezető

Szülői értekezletek- évente több alkalommal nevelési, pedagógiai téma - az eltelt időszak
eredményeiről, közös feladatainkról

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus
Tagóvoda vezető

Egyéni beszélgetések, konzultációk

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus

Nyílt napok

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus

Nyílt ünnepek

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus

Közös rendezvények

Óvodapedagógusok
Szülők

Óvodapedagógus

Szülői fórumok szervezése /Van más út/

Óvodapedagógusok
Szülők

Szülők bevonása az ünnepi készülődésekbe

Óvodapedagógusok
Szülők

Tagóvoda vezető
Tagóvoda vezető
Óvodapedagógus
Intézményvezető
Szakmai
munkaközösség
vezető
Óvodapedagógus
Tagóvoda vezető

Szöveges indoklás
Nyílt, bizalomra épülő kommunikációra, információcserére, tájékoztatásra van szükség
A Szülői szervezet tagjainak megválasztása, összehívása, munkájuk támogatása, a tagóvoda vezetők feladata.
A Szülői munkaközösség tervei tagóvodánként készülnek el, melyek a Munkaterv melléklete.
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3.2. Bölcsőde
21.
adattábla

Tartalom

Érintettek köre

Felelős

Bölcsődések meghívása az óvoda programjaira

Óvodapedagógusok

Tagóvoda vezetők

Óvodapedagógusok látogatása a bölcsődébe

Óvodapedagógusok

Tagóvoda vezetők

Gondozónők látogatása az óvodába

Óvodapedagógusok

Tagóvoda vezetők

3.3. Intézményünk külső kapcsolatai
28. adattábla

Tartalom

Érintettek köre

Felelős

kölcsönös látogatások
Egymás nyílt napjainak látogatása
Iskola

1. osztályosok látogatása
Tanítónők meghívása csoportjainkba, Szülői
értekezletre

Nagycsoportos
óvodapedagógusok

Tagóvoda
vezetők

Közös rendezvények, ünnepek szervezése
Családsegítő
Szolgálat
Egészségügyi
szervek

Beóvodázás segítése
Esetmegbeszélések szervezése a gyermekvédelmi
felelős közreműködésével
Hiányzás minimalizálása
Védőnők higiéniai szűrése
Iskolaérettségi vizsgálatok

Minden
óvodapedagógus
Gyermekvédelmi
felelős

Tagóvoda
vezetők

Gyermekek

Tagóvoda
vezetők

Közművelődési
Intézmények

Látogatás, tájékoztatás, megbeszélések,
rendezvényeken való részvétel.(Könyvtár,
Kiállítások)
Terem biztosítása nagyobb óvodai rendezvényre

Gyermekek,
Szülők,
Óvodapedagógusok

Tagóvoda
vezetők

Egyházak

Szülői igény szerint nevelési időn túl helyet
biztosítunk a hitoktatásnak

Gyermekek

Tagóvoda
vezetők

Fenntartó

Rendszeres egyeztetés, kölcsönös tájékoztatás
(szakmai, pénzügyi szervezési kérdésekben)

Képviselő Test.

Intézményvezető

Óvodapedagógusok

Intézményvezető

Szakmai szervezetek

Pedagógiai Szakszolgálat: részképesség
vizsgálatok, fejlesztések
POK: Szakmai tanácsadás, képzések
Szakértői Bizottság

Szöveges indoklás
A Tagóvodák közös programjait a partnerekkel a Feladat-ellátási Tervek tartalmazzák
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4. Gyermekvédelemi feladataink
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.
4.

29.
adattábla

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program
Továbbképzési program/ beiskolázási terv

Hivatkozott szövegrész
17
oldaltól
27
56
oldaltól
61
3
oldaltól
47
oldaltól

Tartalom

Érintettek köre

A 2017/2018-as gyermekvédelmi munkaterv elkészítése

Óvodapedagógusok

-Az új gyermekek befogadása,az óvodáskorú
gyermekek nevelése,.
Szülői értekezletek, családlátogatások,
fejlődési lapok kitöltése a szülők tájékoztatása.
DIFER mérés (bemeneti mérés)
H, HHH,V gyermekek nyilvántartásba vétele.
Egészségügyi vizsgálatok.
A
gyerekek
felmérése-logopédiai,fejlesztő
munkában való részvétel javaslata.
Rendszeres óvodába járás elérése, hiányzások
minimalizálása.
Kapcsolattartás
a
segítő
intézményekkel:
Gyermekjóléti
Szolgálat
(havonta)
Gyermekorvos,
Védőnők,
Iskolák-szükség
szerűen
Prevenciós munka- a rászoruló szülők
Családsegítő Szolgálat felé irányítása: ruhák
gyűjtése szükség szerint.
A gyerekek fejlődésének nyomon követése,
személyiséglapok, egyéni fejlesztési tervek
vezetése, a szülők tájékoztatása.
Óvodai szakvélemények kiállítása.
Nagyoknál kimeneti DIFER mérés.
A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése, nyílt
napok, szülői értekezletek, családlátogatások,
családi napok, egyéni elbeszélgetések.
A beóvodázás segítése

oldalig
oldalig
oldalig
oldalig

Felelős
Gyermekvédelmi
felelős

Gyemekvédelmi
Óvodapedagógusok

felelős
Tagóvoda vezetők

Szöveges indoklás
A gyermekvédelmi munka minden óvodapedagógusnak kötelessége. Feladata a minden gyermekre kiterjedő
figyelem, a családok helyzetének megfigyelése, támogatása.
A munka koordinálását a Gyermekvédelmi felelős látja el. Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló feladatokat a
Gyermekvédelmi Munkatervben határozzuk meg, ezt a Melléklet tartalmazza.
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5. Szakmai fejlesztési feladatok‐a nevelési év prioritásai
30.
adattábla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nevelési terület

Fejlesztés

Egészséges életmód alakítása
Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés
Anyanyelvi nevelés, értelmi fejlestés
Munka jellegű tevékenységek
Tevékenységekben megvalósuló tanulás
Játék
Mese- vers
Ének- zene, énekes játékok, gyermektánc
Rajz, mintázás, kézimunka
Mozgásfejlesztés
Külső világ tevékeny megismerése
Integrált nevelés
Tehetséggondozás

PP: 19.oldal
PP: 21. oldal
PP: 24. oldal
PP: 59. oldal
PP: 61. oldal
PP: 47. oldal
PP: 50. oldal
PP: 52. oldal
PP: 53. oldal
PP: 54. oldal
PP: 57. oldal
PP: 29. oldal
PP: 30. oldal

Szöveges indoklás
Belső önértékelési feladatok folyamatos végrehajtása /új dolgozók/a BECS irányításával.
Kapcsolatrendszerünk javítása az elégedettség mérések tapasztalatai alapján.
A különbözőségek tolerálása, elfogadása- inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése napi feladat.
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének folyamatos differenciált, szakszerű fejlesztése
Az egészséges életmódra nevelés: a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés, az
egészségmegőrzés szokásainak alakítása nem csak a gyerekekkel feladatunk, célunkat a szülők szemléletének
formálásával érhetjük el.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése, tehetséggondozó program kidolgozása, működtetése, az
óvodák sajátosságait alapul véve.
Innováció: „VAN MÁS ÚT! program adaptálása, beépítése a helyi nevelő munkánkba.
Helyi Nevelési Programunk módosítása.
A gyermekek érdeklődésére, aktivizálására, egyéni sajátosságaira, fejlődési ütemére épülő tevékenységek
biztosítása, készség, képességfejlesztés, attitűdalakítás.
Az intézményi gyermekvédelmi munka eredményes működtetése.
Az óvodai tanulásszervezés színvonalának fejlesztése új módszerekkel, eljárásokkal
Óvoda-iskola kapcsolatának erősítése
Informatikai eszközök használatának fejlesztése

5.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos teendők
tervezése
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
42
oldaltól
18, 19-29
oldaltól
86
41

oldalig
oldalig
oldalig
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31.
adattábla

Dátum

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Tartalom

Felelős

Folyamatos

Szükséges kontrollvizsgálatok elvégzése

Folyamatos

Új bekerülések, vizsgálatok

Folyamatos

Szakértői Bizottsághoz irányítás

Intézményvezető
Szakszolgálat
Szakértői Bizottság
Gyógypedagógusok

Folyamatos

Előírt fejlesztések koordinálása

Szöveges indoklás
A kiemelt nevelési feladatokba beépítjük a sajátos nevelést igénylő gyermekek integrált fejlesztésének
feladatrendszerét, biztosítjuk az egyenlő esélyeket az iskolakezdéshez.
Programunkban az ép és sérült gyermekek együttműködésére építünk.
A korai együttneveléssel megelőzzük a mássággal szembeni elutasítást, előítélet kialakulását a megélt
tapasztalatokon keresztül.
A sérült gyermekek részéről pszichológiai-gyógypedagógiai vizsgálat az óvodai csoportba kerülés fontos feltétele,
mely az integrációra való alkalmasságot bizonyítja. A vélemény egyben tartalmazza a fejlesztő diagnózist, melynek
alapján a gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus kidolgozza az egyéni fejlesztési tervet.

5.2.Tehetséggondozás
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

32.
adattábla

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

30

Dátum

Tartalom

Heti 1
Heti 1
Heti 1
Heti 1

Megnevezése
Az átlag feletti képességek
felismerése,
kibontakoztatása

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
oldalig
oldaltól
oldalig
oldaltól
31
oldalig

FürkÉszek
Lippentő
Örökmozgók
Varázssipka

Felelős

Óvodapedagógus
Szakmai munkaközösség
vezető

5.3 A gyermekek fejlődésének nyomon követése
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

38

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
oldaltól
oldaltól
40

oldalig
oldalig
oldalig
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33.
adattábla

Formái

Mérésben résztvevők várható
létszáma

1.

Fejlődési lap

242gyermek

2.

Difer mérés

14 gyermek

3.

Képességmérő lapok(év végén)

minden gyermek

Szöveges indoklás
A megfigyelések lehetőség szerint természetes helyzetben, alkalmazott megfigyeléseken alapuljanak, esetenként
játékos, egyéni vizsgálaton.
Óvodánk sikerkritériumát a „Fejlődés várható eredményei óvodáskor végén” programelemek tartalmazzák. Ehhez
viszonyítva mérjük a gyermekek fejlettségi szintjét.
A 4-5-6 éves halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mérése a tesztek rövidített változatával történik.
Év végén a csoportok képességekre bontott mérését végezzük, melynek eredményei alapján határozzuk meg a
következő év feladatait.

6. Ellenőrzés
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

37

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
40
oldaltól
oldaltól

oldalig
oldalig
oldalig

6.1. A 2015-2016-os. nevelési év kiemelt ellenőrzési területei
34.
adattábla

Nevelési terület
Csoportnaplók ellenőrzése
Felvételi, előjegyzési napló
Felvételi- mulasztási naplókÓvoda köteles gyermekek óvodába járásának nyomon
követése
A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs
rendszer
Gyermekbalesetek megelőzése
SNI gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája,
dajkai segítő munka-meghatározott csoportban
Gyermekvédelmi tevékenység, dokumentáció,
gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok
Egészséges életmód,
Környezeti nevelés, környezetvédelem
Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek, ünnepségek

Ellenőrzés módja
Teljes körű
Teljes körű
Teljes körű
Teljes körű
Teljes körű
Teljes körű
Teljes körű
Teljes körű
Szúrópróba szerű
Szúrópróba szerű
Teljes körű
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BECS közreműködése a szakmai munka belső ellenőrzésében
Szakmai munka ellenőrzése
Tehetséggondozás beindítása
Innováció bevezetése, beválása

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Szúrópróba szerű
Folyamatos
évi 4-8 alk.
Folyamatos

Szöveges indoklás
Az ellenőrzés mindenkori célja, hogy segítse az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét.
Tárja fel a szakmai és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, előzze meg ezeket, valamint szolgáltasson
megfelelő számú adatot az intézmény belső és külső értékelésének elkészítéséhez.
A tagóvodák ellenőrzési terve a Munkaterv melléklete
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6. 2. Az intézményvezető és helyettes ellenőrzési terve
Belső ellenőrzésJelmagyarázat:Intézményvezető - V, Intézményvezető helyettes-H,
Folyamatosan – F,
Alkalomszerűen – A.

IX

Ellenőrzött terület

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII
I

Pedagógiai, tanügy-igazgatási
Csoportnaplók
Felvételi mulasztási naplók
Statisztika
Ünnepek, hagyományok
Nevelési év feladatai
Intézményen belüli hospitálás
Óvodai élet szervezettsége,
tartalma
Kirándulás
Szülői értekezlet
Kapcsolattartás
Új dolgozók segítése
Munkarend, munkaidő betartása
Munkaidő nyilvántartás
Nevelőmunkát segítők
ellenőrzése

VH
V
V

VH

VH
V

V

V
VH

VH

VH

V
V
VH

VH
H

VH
VH
H

H

VH

VH

H

V

VH
VH
H

A

VH

V
VH
H
H
VH
VH
H
H
V
V
Egyéb

Munkavédelmi előírások
betartása
Munkavédelmi oktatás
Épületek tisztasága
Udvar tisztasága
Dekoráció

H
VH

A
F

F
A
A
A
F
A
A
A
A
A

H

H

Gazdálkodási feladatok
Takarékos gazdálkodás
Beszerzések
Eszköz nyilvántartás
Leltár
Karbantartás
Biztonságtechni-kai előírások
Helyettesítés, túlóra
Szabadságolás
Térítési díj elszámolása
Bélyegzőkezelés

H

VH
H

H
H
Munkáltatói feladatok
H

VH

VH

VH

H
VH

A

VH

A
A
A
A

V
VH
VH
VH
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6.3. Értékelés, intézményi önértékelés
35.
adattábla

Intézmény belső értékelésében résztvevők
a 2017-2018-as nevelési évben

Óvoda

1
2

Mráv Andrea
Tatár Anita

Újtelepi Óvoda
Központi Óvoda

Szöveges indoklás
A 2011. évi CXC.törvény a köznevelésről, egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszer (pedagógiaiszakmai ellenőrzés- tanfelügyelet) működtetését írja elő.

7. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi
dokumentumban megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program

36.
adattábla

Tartalom

Hivatkozott szövegrész
31
oldaltól
85
oldaltól
oldaltól

33
89

Érintettek köre

oldalig
oldalig
oldalig

Felelős
Munkavédelmi felelős

Balesetvédelmi oktatás

Gyermekek, Óvodapedagógusok,
Dajkák, Ped, asszisztensek

Molnárné Nagy
Valéria,
Tagóvoda vezetők

Tűzriadó próba

Az óvodában lévő személyek

Tagóvoda vezetők

8. Nevelés nélküli munkanapok terve
52.
adattábla

Idő

Megnevezése

Érintettek köre

2017. 08.21

Nevelőtestületi értekezlet

Óvodapedagógusok,
Ped. asszisztensek

2018.01. 21.

Nevelőtestületi értekezlet

Óvodapedagógusok,
Ped. asszisztensek

2018. 03.

Nevelőtestületi képzés

Óvodapedagógusok,

2018. 06.

Nevelőtestületi értekezlet

Óvodapedagógusok,
Ped. asszisztensek

Felelős

Intézményvezető
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Szöveges indoklás
A nevelőtestület 5 alkalommal élhet a nevelés nélküli munkanap lehetőségével.

10. A tervezett óvodai bezárás időpontja
A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi dokumentumban
megfogalmazottakkal
sorsz
1.
2.
3.
4.

Intézményi alapdokumentum megnevezése
SZMSZ
HÁZIREND
Pedagógiai Program
Továbbképzési program/ beiskolázási terv

53.
adattábla

Hivatkozott szövegrész
oldaltól
oldaltól
oldaltól
oldaltól

oldalig
oldalig
oldalig
oldalig

Dátum
időszak
hó

1.

12.

2.

06.

naptól

Téli időszakban (Amennyiben valamennyi
szülő aláírásával igazolta, hogy nem veszi
igénybe az ügyeleti ellátást sem
15.

ügyeletes, felelős

napig

08.
31.

Nyári időszakban (ügyeletes óvoda
működik)

Központi Óvoda
Központi Óvoda
Annaházi Óvoda
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11. Jogszabályi háttér
Sorsz

Jogszabály

1

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

2

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

3

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

4

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

5

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

6
7

8

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról

9

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

10

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

11

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről

12

2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

13

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

14

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

15

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

16

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről1

17

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről (Csak tájékoztatásul szolgál, az
óvodára nem vonatkozik!)

Fegyvernek, 2017. 08. 31.
……PH.……………………………………………
Balogh Mihályné
Intézményvezető
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Legitimációs záradék

1.1.

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde irattárában a ……...iktatási számú
jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és
véleményezték a 2017-2018-as nevelési év Munkatervét

Kelt: Fegyvernek, 2017. 09. 01.

…………………………….
Szülői szervezet vezetője

1.2.

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde irattárában a …….. iktatási számú
jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és
véleményezte a 2017- 2018-as nevelési év Munkatervét

Kelt: Fegyvernek, 2017. 09. 01.

…………………………….
Fenntartó

PH
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1.3.

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete: 100 %-os arányban,
a 2017. 08. 21-én kelt nevelőtestületi határozata alapján, a 2017-2018-as nevelési
év Munkatervét elfogadta.

Kelt: Fegyvernek, 2017. 09. 01.

…………………………….
Intézményvezető
PH.
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Felhasznált irodalom:
Módszertani segédanyaghoz
Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA
Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal
Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés
Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA
Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
„Mi Óvodánk” Helyi Nevelési Program
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Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

MELLÉKLET
1.
2.
3.
4.
5.

Az óvodák Feladat- ellátási terve
Munkarendek
Szakmai munkaközösségek terve
Szülői munkaközösségek terve
Gyermekvédelem
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1

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. szeptember 28-ai ülésére a
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratát a testület a 2014. márciusi ülésén a
73/2014.(III.27.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. § (2) bekezdés és a 11. § (7) bekezdés,
valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-től formanyomtatványok (okirat minták)
szerint kell elkészíteni az alapító, módosító és megszüntető okiratokat.
Az alapító okirat módosítására a kormányzati funkciók változási miatt van szükség.
Fentiek alapján javaslom a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának
módosítását az alábbiak szerint:
……./2017.(IX.28.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékleteként
elfogadja a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratot módosító okiratát,
mely okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként
elfogadja a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha egységes szerkezetű Alapító Okiratát,
mely okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.
3. A 73/2014.(III.27.) sz. határozattal elfogadott Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
Alapító Okirata a 2.) pont szerinti alapító okirat törzskönyvi bejegyzésének napjától
hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vezetője
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2017. szeptember 20.
Tatár László
polgármester

Okirat száma: ………………………………..

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Fegyverneki
Gyermekélelmezési Konyha alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Étterem

Fegyvernek, Hunyadi út 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.05.01.

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátáshoz és 8. pontja szerinti
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás
biztosítása

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

562900

Egyéb vendéglátás

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alapító a költségvetési szervet az alábbi tevékenységek végzésére hozta létre:
a.) Az önkormányzati intézmények ellátottai (gyermekek, idősek, szociális
ellátottak) igény szerinti étkezésének (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása
b.) Az a.) pontban foglaltak részére az előállított étel kiszállítása.
c.) Szabad kapacitása erejéig egyéb szervek, személyek részére történő étel
előállítása, értékesítése.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

3

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4

107051

Szociális étkeztetés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fegyvernek Város közigazgatási területe,
valamint szabad kapacitásának erejéig további települések közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet
alapján a meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időre a képviselő-testület nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

2

megbízási jogviszony

polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi. V. tv.

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 27. napján kelt, 73/2014.(III.27.) okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.
Kelt: Fegyvernek, 2017. szeptember ……..

P.H.
Tatár László
polgármester
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Okirat száma: …………………………………..

Módosító okirat
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek Város Önkormányzata által 2014.
március 31. napján kiadott, 73/(2014.03.27.) számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Étterem

Fegyvernek, Hunyadi út 1.

2. Az alapító okirat 2.) pontjában a „2.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1)
bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátáshoz és 8. pontja szerinti szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás
biztosítása.”
helyébe a

„ 2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.05.01.”
szöveg lép.

3. Az alapító okirat 3.) pontjában a „3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alapító a költségvetési szervet az alábbi tevékenységek végzésére hozta létre:
a.) Az önkormányzati intézmények ellátottai (gyermekek, idősek, szociális
ellátottak) igény szerinti étkezésének (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása
b.) Az a.) pontban foglaltak részére az előállított étel kiszállítása.

c.) Szabad kapacitása erejéig egyéb szervek, személyek részére történő étel
előállítása, értékesítése.”
helyébe a

„3. A költségvetési szerv irányítása
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.”
szöveg lép.

4.

Az alapító okirat 4.) pontjában a „ 4.) Államháztartási szakágazati besorolása: 562900 Egyéb
vendéglátás”
helyébe a

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátáshoz és 8. pontja szerinti
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás
biztosítása

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

562900

Egyéb vendéglátás

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alapító a költségvetési szervet az alábbi tevékenységek végzésére hozta létre:
d.) Az önkormányzati intézmények ellátottai (gyermekek, idősek, szociális
ellátottak) igény szerinti étkezésének (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása
e.) Az a.) pontban foglaltak részére az előállított étel kiszállítása.
f.) Szabad kapacitása erejéig egyéb szervek, személyek részére történő étel
előállítása, értékesítése.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

3

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4

107051

Szociális étkeztetés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fegyvernek Város közigazgatási
területe, valamint szabad kapacitásának erejéig további települések közigazgatási
területe”
szöveg lép.

2

5. Az alapító okirat 5-9.) pontja elhagyásra kerül.
6. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 5. ponttal.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

5.2.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című
77/1993.(V.12.)
Korm. rendelet
alapján
a meghatározott
képesítési
követelményeknek megfelelő vezetőt legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre a
képviselő-testület nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

2

megbízási jogviszony

polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi. V. tv.

6. Az alapító okira záradéka elhagyásra kerül.
7. Az alapító okirat kiegészül az alábbi záró rendelkezéssel

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 27. napján kelt, 73/2014.(III.27.)
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Fegyvernek, 2017. szeptember ……..
P.H.

Tatár László
polgármester
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231.Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-ai ülésére a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához való csatlakozásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2001. évtől csatlakozott a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű
hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az ösztöndíj rendszer szociális
rászorultság feltételeit a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.)
önkormányzati rendelet tartalmazza.
2001. évtől 2017. augusztus 31-ig összesen 8.118.190- Ft helyi támogatás került utalásra,
mely összeg tartalmazza a 2017. évi forduló keretében 5 fő "A" típusú pályázóknak megítélt
10 havi ösztöndíját, valamint 1 fő ”B” típusú ösztöndíjban részesülő első félévi, 5 havi
támogatását. A támogatottak részére jogosultság hiányában ki nem fizetett ösztöndíjak
elszámolása minden esetben utólagosan megtörténik a támogatáskezelő részéről. A
2016/2017. tanév első félévére vonatkozólag 20 eFt került visszafizetésre, az önkormányzat
számlájára.
Az "A" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőfokú intézménybe
felvételt még nem nyert érettségizettek, és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
A „B” típusú pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
Mindkét típusú pályázat esetén a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.)
önk. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a támogatás mértéke havonta a kérelmező családjában
az egy főre jutó havi jövedelem alapján lehet 3.000.-Ft, 4.000.-Ft, illetve 5.000.-Ft.
Az „A” és „B” típusnál az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzat által
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben

-
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-

egészíti ki. (megduplázza)
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy továbbra is csatlakozzon
Ösztöndíjrendszerhez, hiszen évente várhatóan 5-6 jelentkező helyzetén tud javítani.

az

Fentieket figyelembe véve 2018. évben várható kiadás:
2017. évi forduló keretében „A” típusú pályázókra 4 fő x 10 hó x 3.000.-Ft összegű, valamint
1 fő x 10 hó x 5.000.-Ft összegű támogatással számolva: 170.000.- Ft, valamint az előző
években már megítélt „B” típusú pályázók részére fizetendő támogatás összesen 1 fő x 5 hó, x
4.000.-Ft összegű támogatásokkal számolva, összesen: 20.000.- Ft, MINDÖSSZESEN:
190.000.-Ft kötelezettségvállalást jelent 2018. évre.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV
törvény szolgál.
Az önkormányzatok számára az ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes, a
pályázatok kiírását követően már nem lehet visszavonni.
A jogszabályi feltételek között szerepel az is, hogy csak abban az esetben csatlakozhat az
önkormányzat az Ösztöndíj rendszer 2018. évi fordulójához, ha az Általános Szerződési
Feltételek elfogadását igazoló „Csatlakozó nyilatkozatot” legkésőbb 2017. október 2-ig
eljuttatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A nyilatkozat határidőre történő
elküldésének hiányában nem válhatunk a pályázati rendszer részesévé. A pályázatokat a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételei szerint kell kiírni. A pályázatok benyújtásának határideje
2017. november 7.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és
elfogadni szíveskedjen.
............/2017.(IX.28.) sz.

határozati javaslat:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2018. évi
fordulójához való csatlakozásról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.)
Korm. rendelet alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

-
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3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az A” és „B” típusú
pályázatok szerződési feltételek szerinti kiírásáról.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2017. szeptember 18.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. szeptember 28-ai ülésére a
hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.)
tájékoztatása alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében átalakulás várható,
az országos hulladékgazdálkodási rendszer integrációja megindult. Az átalakulás célja ellátás
színvonalának megtartása mellett a jelenleg mintegy 300 hulladékgazdálkodási cég
működésének optimalizálása, mely regionális szervezetek kialakításával teljesülhet.
A megyében jelenleg 4 közszolgáltató társulás működik:
1. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulása (Szolnok és térsége területén),
2. Tiszazugi Önkormányzatok Társulása (Kunszentmárton környékén),
3. Regio-Kom Térségi Kommunális Hulladékszállító Társulás (jászsági települések
területén),
4. Karcagi Kistérség Többcélú Társulás (Karcag és térsége területén),
melyek területén településenként 1-1 közszolgáltató végzi a közszolgáltatást.
Az NHKV Zrt. tájékoztatása alapján célszerűvé válik a regionális szervezetek kialakítása
céljából a jelenleg is létező hulladékgazdálkodási társulások útján történő feladatellátás,
a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és a Szolnok Térségi hulladékgazdálkodási Társulás
területén az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. bevonásával, ún. „in-house”
konstrukcióban.
Ennek megvalósítása érdekében az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
részüzletrészének adás-vételére kerül sor, úgyhogy Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata a saját, társaságban fennálló 22.110.000 Ft névértékű részüzletrészéből
100.000 Ft-100.000 Ft névértékű részüzletrészt elidegení ta Tiszazugi Önkormányzatok
Társulása, valamint a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére.
Ezzel egyidejűleg szükséges a társulások és tagönkormányzataik részéről a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó döntések meghozatala, a társulási
megállapodások módosítása valamennyi érintett fél által 2017. július utolsó hetében tartandó
üléseiken.
Szükséges a feladatellátáshoz kapcsolódóan a társulási megállapodások módosítása: a
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodása alapvetően
alkalmas a feladatellátás kialakításához, egyes rendelkezések törlésével, a tulajdonában álló
gazdasági társaságok felsorolásának pontosításával. A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
társulási megállapodása tekintetében szükséges a Társulás által ellátott hulladékgazdálkodási
feladatok pontosítása, kiegészítése.
A társulási megállapodás módosítása a határozat 1. sz. melléklete, Tiszazugi Önkormányzatok
Társulása társulási megállapodás módosítása – tájékoztatásul - az előterjesztés 1. sz.
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melléklete. A döntések nem érintik a tagönkormányzatok társulási tagságát, nem jelenti a
társulások „összeolvadását”, működésük a továbbiakban is önállóan történik.
Az adás-vételhez szükséges az eladó Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése, valamint a
vevő Társulások döntése, a társulások tagönkormányzatainak döntése valamint a társaság
további tulajdonosainak, illetve az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek az
üzletrészekkel kapcsolatos elővásárlási jogáról való lemondása.
Az adásvételi szerződések a határozat 2. sz. mellékletét képezik, a társaság alapító okiratának
tulajdonosváltozás átvezetésével kapcsolatos módosítása a határozat 3. sz. melléklete.
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
….…/2017.(IX.28.) sz.

határozati javaslat:

A hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának 1. sz.
melléklet szerinti módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalt Társulási
megállapodását; továbbá dönt a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződésének legfeljebb 6 hónapos határidővel
történő felmondásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy hulladékgazdálkodási feladatai ellátását a továbbiakban a Szolnok
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás útján látja el.

Megjegyzés [KR1]: megfelelően
kitöltendő

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a
részvételével működő Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az NHSZ
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben fennálló, Szolnok Megyei Jogú Város
tulajdonában álló részüzletrészből 100.000 Ft névértékű részüzletrész megvásárlását a
Társulás részére a határozat 2. sz. melléklete szerinti adás-vételi szerződés alapján, oly
módon, hogy az Önkormányzat rendelkezésében lévő üzletrész felosztásával két
további, 100.000 Ft névértékű közös üzletrész kerüljön a tagjegyzékbe felvételre,
melynek tulajdonosai – a határozat 2. sz. melléklete szerinti adásvételi szerződés
alapján – a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás lesznek. A megszerzett üzletrész a Társulás saját
vagyonát képezi. Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele a társtulajdonosok,
illetve a Kft. elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó lemondó nyilatkozatának
beszerzése.

Megjegyzés [KR3]:
megfelelően kitöltendő

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító okiratának a határozat 3. sz. melléklete szerinti
módosításához, és felkéri a Kft. ügyvezetőit a változásoknak a tag- és
cégnyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Megjegyzés [KR4]: megfelelően
kitöltendő

4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
tárgyalások lefolytatására, valamennyi szükséges intézkedés megtételére és
dokumentumok, okiratok aláírására.

Megjegyzés [KR5]: megfelelően
kitöltendő

Megjegyzés [KR2]: megfelelően
kitöltendő
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Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Polgármester
Értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
4.) Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
5.) Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Fegyvernek, 2017. szeptember 21.

Tatár László
polgármester

……/2017.(IX.28.) sz. határozat 1. sz. melléklete
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról
MÓDOSÍTÁSA
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
Önkormányzati Társulás tagjai - a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról szóló
Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)az alábbiak szerint módosítják:
1./ A Megállapodás V. fejezete 2.3/utolsó bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„A Tagok hulladékgazdálkodási feladataik ellátását a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás útján biztosítják”.
2./ A Megállapodás XII. fejezete C) pontjának utolsó bekezdése helyébe a következő
bekezdés lép:
„A Társulás tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek megnevezése:
1. NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft. (névváltozás előtt: Remondis Kétpó
hulladékgazdálkodási Kft.) 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
2. NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, József Attila u. 85.
A társulási megállapodás módosítása a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
által a NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részüzletrészének adás-vételére
vonatkozó szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba.
Szolnok, 2017. ……………...

____________________________________________
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
___________________________________________
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
____________________________________________
Mezőtúr Város Önkormányzata
____________________________________________
Abony Város Önkormányzata
__________________________________________
Túrkeve Város Önkormányzata
____________________________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata
____________________________________________
Újszász Város Önkormányzata
____________________________________________
Rákóczifalva Város Önkormányzata
___________________________________________
Kenderes Város Önkormányzata
____________________________________________
Tószeg Község Önkormányzata
____________________________________________
Kengyel Község Önkormányzata
___________________________________________
Szajol Község Önkormányzata
____________________________________________
Zagyvarékas Község Önkormányzata
____________________________________________
Jászkarajenő Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszapüspöki Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszatenyő Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszavárkony Község Önkormányzat
____________________________________________
Tiszajenő Község Önkormányzata
____________________________________________
Örményes Község Önkormányzata
___________________________________________
Szászberek Község Önkormányzata
____________________________________________
Kétpó Község Önkormányzata
____________________________________________
Kuncsorba Község Önkormányzata

___________________________________________
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
____________________________________________
Vezseny Község Önkormányzata
___________________________________________
Martfű Város Önkormányzata
____________________________________________
Rákócziújfalu Község Önkormányzata

…/2017.(IX.28.) sz. közgyűlési határozat … sz. melléklete
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról
módosításokkal egységes szerkezetben
PREAMBULUM
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy a
Magyar Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 16. §-a által biztosított társulási jog alapján a közös érdekek felismerésén
alapuló, Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakóinak
rekultivációjának megvalósításának hatékonyabb és célszerűbb megoldását, a közszolgáltatás
színvonalának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása, mint közös cél érdekében,
valamint, együttműködésük intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése
jegyében:
1./
2./
3./
4./

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000, Szolnok Kossuth tér 9.
Abony Város Önkormányzata
2740, Abony Kossuth tér 1.
Szajol Község Önkormányzata
5081, Szajol Rózsák tere 1.
Rákóczifalva Város Önkormányzata
5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Az alábbi önkormányzatok csatlakoznak a I. pontban megjelölt társuláshoz a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak
üzemeltetésének megvalósítása érdekében.
1./ Tószeg Község Önkormányzata
5091 Tószeg
Rákóczi út 37.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

2./ Tiszavárkony Község Önkormányzat
5092 Tiszavárkony
Endre király út 37.

Hegedüs István polgármester

3./ Tiszajenő Község Önkormányzata
5094 Tiszajenő
Vasút út 11.

Puskás Béla Csaba polgármester

4./ Vezseny Község Önkormányzata
5093 Vezseny
Fő út 13.

ifj. Szabó Ferenc polgármester

5./ Zagyvarékas Község Önkormányzata
5051 Zagyvarékas
Rákóczi út 56.

Jánosi József polgármester

6./ Szászberek Község Önkormányzata

5053 Szászberek
Béke út 1.
7./ Újszász Város Önkormányzata
5052 Újszász
Szabadság tér 1.
8./ Törökszentmiklós Város Önkormányzata
5200 Törökszentmiklós Kossuth L. út 135.

Alapi József polgármester
Molnár Péter polgármester

Markót Imre polgármester

9./ Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek
Szent Erzsébet út 171. Tatár László polgármester
10./ Kétpó Község Önkormányzata
5411 Kétpó
Almásy tér 1.

Keresztes Péter Pál polgármester

11./ Kuncsorba Község Önkormányzata
5412 Kuncsorba
Dózsa Gy. út 26.

Rédai János polgármester

12./ Tiszatenyő Község Önkormányzata
5082 Tiszatenyő
Alkotmány út 26.

Kazinczi István polgármester

13./ Kengyel Község Önkormányzata
5083 Kengyel
Szabadság út 10.

Nagy Szilárd polgármester

14./ Örményes Község Önkormányzata
5222 Örményes
Felszabadulás út 16.

Török Tamás polgármester

15./ Tiszapüspöki Község Önkormányzata
5211 Tiszapüspöki
Fő út 93.

Bander József polgármester

16./ Mezőtúr Város Önkormányzata
5400 Mezőtúr
Kossuth L. tér 1.

Herczeg Zsolt polgármester

17./ Túrkeve Város Önkormányzata
5420 Túrkeve
Petőfi tér 1.

Vida Tamás polgármester

18./ Kenderes Város Önkormányzata
5331 Kenderes
Szent István út 56.

Pádár Lászlóné polgármester

19./ Jászkarajenő Község önkormányzata
2746 Jászkarajenő
Rákóczi út 16.

Palya István Kálmán polgármester

20./ Kőröstetétlen Község Önkormányzata
3745 Kőröstetétlen
Kocséri út 4.

Pásztor Imre polgármester

21./ Martfű Város Önkormányzata
5435 Martfű
Szent István tér 1.

Dr. Papp Antal polgármester

22./Rákócziújfalu Község Önkormányzata
5084 Rákócziújfalu
Rákóczi u. 26.

Papp János polgármester

Az Önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok,
egyenként Tag) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre,
és biztosítják annak működési feltételeit.
Tagok rögzítik, hogy jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a vállalt feladataikhoz
igazodó arányos teherviselés alapján hozzák létre, a társuló önkormányzatok települési szilárd
hulladéklerakóinak rekultivációjának hatékonyabb és célszerűbb megoldása, és az Európai
Unió Strukturális Alapjai Környezet és Energia Operatív Program támogatásának
(továbbiakban: KEOP támogatás) projekt céljára történő elnyerése, illetve felhasználása,
valamint a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt
során létrejött vagyontárgyak üzemeltetése érdekében. Tagok a KEOP támogatással kívánják
a meglévő települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációját megvalósítani, valamint az
ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.
A Társulás létrehozatalának célja a közös projekt keretébe tartozó fejlesztések megvalósítása,
valamint a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során
létrejött vagyontárgyak üzemeltetése.
I.
A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A Társulás neve: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban:
Társulás)
A Társulás székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.
A Társulás postacíme: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.
A Társulás működési területe: a Tagok közigazgatási területe
A Társulás tagjainak neve, székhelye, és képviselője:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok

Kossuth tér 9.

Szalay Ferenc polgármester

Rákóczifalva Város Önkormányzata
5085 Rákóczifalva

Szabadság tér 2.

Kósa Lajos polgármester

Szajol Község Önkormányzata
5081 Szajol

Rózsák tere 1.

ifj. Szöllősi József polgármester

Tószeg Község Önkormányzata
5091 Tószeg

Rákóczi út 37.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester

Tiszavárkony Község Önkormányzat
5092 Tiszavárkony

Endre király út 37.

Hegedüs István polgármester

Tiszajenő Község Önkormányzata
5094 Tiszajenő

Vasút út 11.

Puskás Béla Csaba polgármester

Vezseny Község Önkormányzata
5093 Vezseny

Fő út 13.

ifj. Szabó Ferenc polgármester

Zagyvarékas Község Önkormányzata
5051 Zagyvarékas

Rákóczi út 56.

Jánosi József polgármester

Szászberek Község Önkormányzata
5053 Szászberek

Béke út 1.

Alapi József polgármester

Újszász Város Önkormányzata
5052 Újszász

Szabadság tér 1.

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Molnár Péter polgármester

5200 Törökszentmiklós

Kossuth L. út 135.

Markót Imre polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek

Szent Erzsébet út 171.

Tatár László polgármester

Kétpó Község Önkormányzata
5411 Kétpó

Almásy tér 1.

Keresztes Péter Pál polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzata
5412 Kuncsorba

Dózsa Gy. út 26.

Rédai János polgármester

Tiszatenyő Község Önkormányzata
5082 Tiszatenyő

Alkotmány út 26.

Kazinczi István polgármester

Kengyel Község Önkormányzata
5083 Kengyel

Szabadság út 10.

Nagy Szilárd polgármester

Örményes Község Önkormányzata
5222 Örményes

Felszabadulás út 16.

Török Tamás polgármester

Tiszapüspöki Község Önkormányzata
5211 Tiszapüspöki

Fő út 93.

Bander József polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata
5400 Mezőtúr

Kossuth L. tér 1.

Herczeg Zsolt polgármester

Túrkeve Város Önkormányzata
5420 Túrkeve

Petőfi tér 1.

Vida Tamás polgármester

Kenderes Város Önkormányzata
5331 Kenderes

Szent István út 56.

Pádár Lászlóné polgármester

Abony Város Önkormányzata
2740 Abony

Kossuth tér 1.

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

Jászkarajenő Község önkormányzata
2746 Jászkarajenő

Rákóczi út 16.

Palya István Kálmán polgármester

Kőröstetétlen Község Önkormányzata
3745 Kőröstetétlen

Kocséri út 4.

Pásztor Imre polgármester

Szent István tér 1.

Dr. Papp Antal polgármester

Martfű Város Önkormányzata
5435 Martfű

Rákócziújfalu Község Önkormányzata
5084 Rákócziújfalu

Rákóczi u. 26.

Papp János polgármester

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
Település neve
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./

Szolnok Megyei Jogú Város
Abony Város
Szajol Község
Rákóczifalva Város
Tószeg Község
Tiszavárkony Község
Tiszajenő Község
Vezseny Község
Zagyvarékas Község
Szászberek Község
Újszász Város
Törökszentmiklós Város
Fegyvernek Város
Kétpó Község
Kuncsorba Község
Tiszatenyő Község

Lakosságszáma (fő)
2015.01.01-én
72 786
14 563
3 722
5 307
4 320
1 518
1 576
647
3 384
1 017
6 153
20 626
6 447
690
621
1 649

17./ Kengyel Község
18./ Örményes Község
19./ Tiszapüspöki Község
20./ Mezőtúr Város
21./ Túrkeve Város
22./ Kenderes Város
23./ Jászkarajenő Község
24./ Kőröstetétlen Község
25./ Martfű Város
26./ Rákócziújfalu Község

3 552
1 007
2 075
16 675
8 678
4 508
2 707
875
6305
1971

A Társulás bélyegzője:
- hosszú bélyegző (a bélyegzőn a Társulás neve, címe, bankszámlaszáma és adószáma)
- körbélyegző (körben a Társulás neve és székhelye)
A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a megállapodás IV. fejezetében megjelölt
cél(ok) elérése érdekében önkormányzati Társulást hoznak létre.
A Társulás hivatalos dokumentumai és szerződései:
A vonatkozó előírások teljesítése mellett a Társulás hivatalos levelezése során a Társulás
nevét és székhelyét, illetve a Társulás által kötött szerződések esetében a Társulás adószámát
és törzskönyvi nyilvántartási számát is minden esetben fel kell tüntetni.
II.
A TÁRSULÁS IDŐBELI HATÁLYA
A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától határozatlan
időtartamra, de legalább a vonatkozó pályázatok, beruházási szakaszának befejezését követő
öt éves fenntartási időszakra jön létre.
III.
A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Társulás önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A Társulás mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet szerint az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes
jogkörrel rendelkezik. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Szolnok
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.
A Társulás operatív végrehajtási feladatait a projekt
projektszervezet végzi.

megvalósítására létrehozott

Társult önkormányzati Tagok megbízásából Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - az
alapítók képviseletében - intézkedik a Magyar Államkincstár területileg illetékes
igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.
IV.
A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI
Jelenleg a Társulás a működése során alapvetően a tagönkormányzatok kötelező
hulladékgazdálkodási feladataihoz kapcsolódóan három fő részfeladatot valósít meg:

1./ Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása
A Társulást alapító önkormányzatok települései szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja,
valamint a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során
létrejött vagyontárgyak Társulás útján történő üzemeltetése (továbbiakban: Projekt) vált
szükségessé a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházás megvalósítására
létrejött konzorciumi, valamint önkormányzati döntések eredményeképpen.
Tagok egyetértenek abban, hogy Szolnok, Abony, Szajol, Rákóczifalva önkormányzatok
felszíni és felszín alatti vizeinek további szennyezésének megakadályozása, és a
környezetterhelés csökkentése érdekében térségi szinten rekultiválni kell a lakosságot és
környezetet is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve
felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat.
Tagok kiemelten a települések szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja megvalósítás
érdekében kívánják a projektet megvalósítani, valamint az ehhez szükséges gazdasági,
pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.
A hulladéklerakó rekultiváció magába foglalja a tagok felhagyott hulladéklerakóján a
hulladék jogszabályban meghatározott módon történő rendezését, fedését, takarását,
növényekkel való telepítését, monitoring kutak kiépítését, szükség szerint biogáz rendszer
megépítését.
Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technikai színvonalon és a környezetet védő
rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális
rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő lakosság
számára. Jelen megállapodás ezen együttműködési szándékuk megerősítésére szolgál.
A rekultiváció megvalósításához a Tagok nem rendelkeznek elegendő saját forrással, ezért a
rekultiváció megvalósítása csak nemzeti, illetve uniós támogatás igénybe vételével lehetséges.
A rekultiváció projekt európai uniós támogatásra jogosult, mert olyan egymással összefüggő
beruházás-igényes környezetvédelmi infrastrukturális projektelemekből áll, amelyek lehetővé
teszik az érintett térség számára az Európai Unió által felállított környezetvédelmi
követelményeknek való megfelelést. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság
társfinanszírozás keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így
Magyarországot is, illetve azok olyan beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az
uniós normák végrehajtásához.
Tagok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi fejlesztéseik finanszírozása céljából
igénybe kívánják venni az Európai Unió Kohéziós Alapjának pénzügyi eszközeit és a KEOP
támogatási rendszerében ahhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatást.
A hatályos előírások szerint, ha a KEOP támogatással megvalósuló rekultiváció projekt
kedvezményezettje egynél több önkormányzat, a jogi személyiséggel rendelkező társulás
kötheti meg a támogatásra vonatkozó támogatási szerződést.
A Tagok megállapítják, hogy a KEOP támogatás igénybevételét érintő, változó jogszabályi
kötelezéseknek való megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, önkormányzati
társulás keretében kívánják a rekultivációs projektet megvalósítani.
2./ Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és eszközeinek
üzemeltetése és hasznosítása
Tagok az NFÜ 2011.04.07-én valamint 2011.05.19-én kézhez vett leveleiben foglalt
üzemeltetési struktúrának való megfelelés érdekében a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási

rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak üzemeltetését a Társulás
útján kívánják megvalósítani.
A Tagok - tekintettel a Társulási Tanács 20/2013. (VI.25.) számú és a 23/2013. (IX.30.)
számú a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos
döntéseire - a hulladékok elkülönített gyűjtésével kapcsolatos hulladékgazdálkodási
feladataikat a Társulás által kívánják ellátni.
A Tagok rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Szerződések szerinti vagyontárgyak vonatkozásában - intézkedések megtételére, tulajdonosi döntések
meghozatalára a tagönkormányzatok polgármesterei jogosultak, illetve kötelezettek.
Tagönkormányzatok vállalják ez ehhez szükséges jogszabályok szerinti döntések
meghozatalát.
A Tagok rögzítik, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer (ISPA beruházás) keretében létrejött vagyontárgyak (Lerakó,
Hulladékgyűjtő udvarok és kapcsolódó létesítmények) rendelkezésre állását - a Szolnok,
Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű kivételével - az NHSZ Kétpó Kft.,
mint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. (továbbiakban: Ht.) 42. § (2) szerinti
hulladékkezelő útján valósítják meg.
A Tagok rögzítik, hogy a Szolnok, Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű
tekintetében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát hatalmazzák fel a vagyontárgyak
működtetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a szerződés
megkötésére azzal, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére biztosítani kell a
rendelkezésre állás biztosítását.
3./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás létesítményeinek, azok rendszerének további
fejlesztése
A Ht. 92. § (1) bekezdése alapján a 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a
háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék
újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött
mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. A
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív hulladékgyűjtés
hulladékudvarok létesítésével és gyűjtőszigetek telepítésével került megoldásra az ISPA
projekt keretén belül. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai és a Ht. előírásai alapján az
anyagában hasznosítható hulladékáramok hatékonyabb begyűjtése érdekében szükségessé vált
a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbeszerzésekkel.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú,
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
eszközparkjának
fejlesztése,
informatikai korszerűsítése” című pályázati felhívás jelent meg 2013. év júniusában, melyre
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
Önkormányzati Társulása 2013. július 22-én, a pályázatok benyújtására meghatározott
határidő első napján „Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzéssel” című pályázatot nyújtott be. Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése alapján a KEOP Irányító Hatóságának vezetője a
benyújtott pályázatot 1.687.010.000,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A Tagok rögzítik, hogy a közszolgáltatók részére a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú
„A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című
projekt útján létrejött vagyontárgyak rendelkezésre állását Hasznosító útján valósítják meg a
vonatkozó Társulási döntések alapján.

V.
ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS
TAGJAI FELADATAI
1./ Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása tekintetében
Tagok rögzítik, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Projekt előkészítésére
irányuló feladatok végrehajtásához KEOP-2.3.0.-1F-2007-0009 azonosító számon regisztrált
és 2008. június 9-én megkötött Támogatási szerződésben vissza nem térítendő támogatásban
részesül.
Tagok megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített célok elérése érdekében,
önkormányzati felelősségvállalással a Társulás útján pályázatot nyújtanak be a KEOP
program keretében megvalósuló, hulladéklerakó rekultivációt célzó projektek II. fordulós
pályázatán igénybe vehető támogatásra.
Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer
elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. Tagok kifejezetten
felhatalmazzák a Társulást, hogy nevükben a támogatási szerződést megkösse.
A tagok kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi kötelezettségük teljesítése az
esedékesség időpontjában alapvető kötelezettségük.
A megállapodást, alapító okiratot aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere
érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó, és a helyi önkormányzati
érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely
szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne.
Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a Strukturális Alapok felhasználására
vonatkozó hazai előírásokat, a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt
beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerződésben foglalt
mindennemű,
például
törlesztési,
adatszolgáltatási,
tájékoztatási,
megőrzési
kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat
nem veszélyeztethetik.
Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő
jogszabályalkotás, illetve határozathozatal (pl.: helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok,
belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.), továbbá a folyamatos információadás és
kapcsolattartás mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához.
Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő kapcsolódó (pl.:
üzemeltetési) szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozáspolitikára (rendeletekre) is.
2./ Hulladéklerakók rekultiválása, a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA
Projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása, valamint azok
rendszerének további fejlesztése tekintetében
Tagok rögzítik, hogy az NFÜ 2011.04.07-én valamint 2011.05.19-én kézhez vett leveleiben
foglalt üzemeltetési struktúrának meg kívánnak felelni, melynek érdekében bővítik ki az
együttműködésüket.
A Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak üzemeltetése, valamint a
Tagi önerő biztosítása érdekében hozzák létre a Társulást és annak szervezeteit. Működésük

időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KEOP támogatási
rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják:
2.1./ Az együttműködési kötelezettség terén:
- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen
együttműködnek egymással;
- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a konzorciumi formában kötött
megállapodásaikban, valamint határozataikban foglaltakat jelen együttműködésük során
értelemszerűen irányadónak tekintik;
- Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása
érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők;
- Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt
lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a
Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos döntéseiket
időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a
támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik;
- Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen megállapodásban, a KEOP
támogatási pályázatában, az EU Önerő Alap pályázatában, illetve a KEOP előírásokban
foglalt rendelkezéseket;
- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el,
- Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti időszakos üzemeltetésére
vagy annak biztosítására.
2.2/ Szervezeti, gazdasági, jogi területen:
A rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, így
különösen az Európai Unió KEOP támogatási programjában való részvétel;
Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész, a járulékos költségek és a Társulás működési
költségeinek biztosítására;
A projekt kidolgoztatása;
A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
A KEOP támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
Közbeszerzési eljárások kiírása, az eljárás lefolytatatásában közreműködés, a megkötött
szerződések ellenőrzése;
Minőségbiztosítási követelmények érvényre juttatása;
Költségfelosztás elfogadása a települések között;
Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása;
Tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása;
Civil szervezetek bevonása;
Tervezési és építési feladatok közbeszereztetésében, engedélyek megszerzésében való
közreműködés;
A projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem támogatható
a KEOP támogatásból);

Szakértői munka koordinálása;
Monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.
2.3/ Műszaki területen:
Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja és azok fenntartása és IV. fejezetben
foglaltak szerint;
Helyszín előkészítése és építés;
Együttműködés a kivitelező(k)kel;
az ún. Mérnöki (projekt felügyeletét, műszaki ellenőrzését biztosító), szakértői, építési és
eszközbeszerzési szerződések megkötése;
Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon követése;
Műszaki átadások-átvételek felügyelete, megvalósulási dokumentáció átvétele;
A projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban való
részvétel;
A rekultivációs projekt megvalósulása után a projekt keretében kialakított rendszer
tulajdonjogi átvétele
A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt
létrejött vagyontárgyak üzemeltetése

során

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KEOP támogatás csak a támogatás
iránti kérelem befogadása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal
nyilatkoznak, hogy a támogatási kérelemben részletezett munkálatok még nem kezdődtek
meg.
Tagok tudomásul veszik a KEOP, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális
szabályokat.
Tagok rögzítik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 azonosítószámú „Szolnoki térségi
regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” címmel
(továbbiakban KEOP 1.1.1/C projekt) keretében a 2014. május 21-én megkötött Támogatási
szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült. A KEOP 1.1.1/C projekt célja:
a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése illetve korszerűsítése
eszközbeszerzések és informatikai fejlesztések révén, továbbá eszközbeszerzések a
közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások helyettesítésére.
Tagok rögzítik, hogy a KEOP 1.1.1/C projekt megvalósítása alatt és a fenntartási időszak
végéig egymással együttműködnek, kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó, a
megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely a támogatási szerződés, társulási
megállapodás, valamint további kötelezettségvállalásaik megszegéséhez vezetne.
A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (fizikai mennyiségek, földrajzi
terület és költségvetés) a Támogatási szerződés részét képező megvalósíthatósági
tanulmányban foglaltak szerint történik.
AKEOP 1.1.1/C projektre a továbbiakban - azon rendelkezések kivételével, mely kifejezetten
ezen projektre vonatkozik - a Társulási megállapodás egyéb rendelkezései, a Társulás és tagok
határozataiban foglaltak értelemszerűen irányadóak.

A Tagok hulladékgazdálkodási feladataik ellátását a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás útján biztosítják.
VI.
A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE
A Társulás tagjai a Ttv. 11.§, 13. § (1) bekezdésében, és 20. § (3) bekezdésében és a
mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény helyi önkormányzatok
társulásaira vonatkozó rendelkezéseiben kapott felhatalmazással élve, a Társulásra ruházzák
át - önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett - az alábbi feladat- és
hatásköröket:
A Társulás a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatási, valamint a mindenkor hatályos hulladékról szóló
törvényben meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatokat, mint a projekt
megvalósítására irányuló tevékenységet a megállapodásban meghatározott működési
(szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az
alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.
A Társulás TEÁOR ’08 szerinti tevékenységei:
TEÁOR 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
TEÁOR 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
TEÁOR 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
TEÁOR 38.31 Használt eszköz bontása
TEÁOR 38.32 Hulladék újrahasznosítása
TEÁOR 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
TEÁOR 42.99 Egyéb m.n.s. építés
TEÁOR 43.11 Bontás
TEÁOR 43.12 Építési terület előkészítése
TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A Társulás kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendje szerinti tevékenysége:
5. Környezetvédelem
0510 Hulladékgazdálkodás
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070 Használt eszköz bontása
0530 Környezetszennyezés csökkentése
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
A Társulás a gazdálkodását a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok alapján
folytatja.
VII.
A TÁRSULÁS SZERVEZETE
Tagok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak
meg:
Szervezeti rendszer:
a) A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács

b) A törvényességi ellenőrzés szerve: Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal
c) A Társulás vezetője, képviselője: Társulási Tanács Elnöke
d) A Társulás döntés előkészítő és végrehajtó szerve: Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, mint projektszervezet
A./A TÁRSULÁSI TANÁCS
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
A Társulási Tanácsban a Tagokat a polgármesterek képviselik.
A Társulási Tanács Tagja akadályoztatása esetén eseti jelleggel egy alkalomra szólóan
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással helyettes
képviselő útján is gyakorolhatja a szavazati jogát. A meghatalmazást legkésőbb a Társulási
Tanács ülésének megkezdéséig köteles a meghatalmazott Társulási Tanács Tagja a Társulási
Tanács elnökének átadni.
Amennyiben a polgármester képviselő személyében változás következik be, úgy e változásról
a Tag a Társulási Tanács elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni. Az új polgármester
polgármesterré történt megválasztásával a Társulási Tanács Tagjává válik. A polgármester
személyében bekövetkező változás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli.
A Társulási Tanácsban az egyes Tagokat megillető szavazati jog mértéke az alábbiak szerint
alakul:
Sorszám

Település neve

Szavazat
száma (db)
3764
862
1067
753
449
333
318
274
233
223
184
193
175
140
107
85
79
82
52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Szolnok
Mezőtúr
Törökszentmiklós
Abony
Túrkeve
Fegyvernek
Újszász
Rákóczifalva
Kenderes
Tószeg
Kengyel
Szajol
Zagyvarékas
Jászkarajenő
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Tiszavárkony
Tiszajenő
Örményes

20
21

Szászberek
Kétpó

53
36

22
23
24

Kuncsorba
Kőröstetétlen
Vezseny

32
45
33

25
26

Martfű
Rákócziújfalu
Összesen

326
102
10 000

A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai
által átruházott feladat-és hatásköröket.
A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:
a./ a Társulás éves költségvetésének, éves munkatervének, valamint éves beszámolójának
(mérlegének) elfogadása;
b./ a Társulás szervezeti és működési szabályzatának véleményezése;
c./ a Társulási Tanács elnökének, alelnökének megválasztása, esetleges díjazásuk
megállapítása, visszahívásuk;
d./ eseti vagy állandó szerv létrehozása, a vezetője megválasztása, működési rendjének
meghatározása, a munkaszervezet kialakításával kapcsolatos kérdések;
e./ működési hozzájárulás és a Tagokat terhelő egyéb pénzügyi kötelezettség megállapítása, a
Tagokat a Társulással szemben terhelő fizetési kötelezettsége mértékének és arányának
meghatározása;
f./ társulási megállapodás módosításának véleményezése,
g./ a tag kizárása és a Társulás megszűnésének elhatározása, amely a valamennyi Tag
képviselő-testületek minősített többségű határozata esetén lép hatályba,
h./ a megállapodásban megfogalmazott célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása;
i./ a projekt megállapodás szerinti megvalósulásának, időbeli előrehaladásának elemzése és
értékelése;
j./ a Tagok közötti esetleges vitás kérdések megtárgyalása, állásfoglalás kompromisszum
érdekében, illetve a végrehajtás során felmerülő egyéb problémák körében;
k./ intézmény, más szervezet alapítása;
l./ minden olyan kérdés, amelyet a Társulási Tanács ülése a hatáskörébe von.
A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását, valamint
megvitatja azon egyéb dokumentumokat, amelyeket az Elnök és a projekt menedzsment
alapvetőnek és közös érdekkörbe tartozónak minősít.
A Társulási Tanács Tagjai az általuk képviselt Képviselő-testületeknek kötelesek évente
legalább egyszer, de szükség szerint többször is beszámolni a társulásban végzett
tevékenységükről.
A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését.
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, az alapító okiratot, és a
társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.
A Társulási Tanács évente legalább kétszer ülésezik, a költségvetés ill. beszámoló
elfogadásakor. Egyebekben Társulási Tanács üléseit szükség szerint tartja. A Társulási Tanács
ülését össze kell hívni, ha a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben
kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével a Társulási Tanács

elnökénél indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezi.
A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke hívja össze írásban. A Társulási Tanács
elnökének akadályoztatása esetén az alelnök, annak akadályoztatása esetén az ülést a korelnök
hívja össze.
Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitűzött időpontja előtt 8 nappal
kell megküldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, és mellékelni kell
hozzá - amennyiben vannak - a napirendi pontokhoz kapcsolódó előkészítő anyagokat,
írásbeli előterjesztéseket. Aki a Tagok részéről kéri a meghívót és az ülés anyagait részére
elektronikus úton is meg küldeni.
Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Tanács tagjainak több mint fele jelen
van.
Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy újabb ülést kell összehívni változatlan napirendi
pontokkal, az eredeti időpontot követő 8 napon belüli időpontra. Az így összehívott Tanács
ülése a résztvevő tagok számától függetlenül határozatképes.
A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
Tanács ülésére szükség szerint meg lehet hívni a projekttel foglalkozó kormányzati szervek
projekt felelőseit.
Az ülésen a tagok képviselői nyílt szavazással döntenek a napirendben jelzett kérdésekben. A
napirenden szereplő határozati javaslat elfogadásához a jelen lévő tagok szavazatainak több,
mint a felének megfelelő szavazati arány szükséges. A Társulási Tanács határozatai a meg
nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek.
Napirenden kívüli kérdésben határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag
képviselője jelen van, és az adott kérdésben a határozathozatalhoz valamennyi képviselő
hozzájárul.
A határozati javaslat elfogadásához valamennyi szavazásra jogosult Tag több mint felének
igen szavazata szükséges.
Az ülést a Tárulási Tanács elnöke, annak akadályoztatása esetén az Alelnök vagy ülésen jelen
lévő képviselők közül a korelnök vezeti.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv
tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi
pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazások számszerű eredményét és a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az ülés elnöke és a
Társulási Tanács által a jegyzőkönyv hitelesítésére az ülésen megválasztott képviselő írja alá.
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni valamennyi tagnak és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal vezetőjének. A jegyzőkönyv megküldéséről az Elnök
gondoskodik.
A Társulási Tanács üléseinek határozatairól folyamatos számozással ellátott nyilvántartást
kell vezetni. E nyilvántartásba bármely Tag betekinthet, arról másolatot igényelhet.
B) A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE - ALELNÖKE

A Társulást az Elnök képviseli.
Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik.
Az Elnök feladathatáskörébe tartozik a Társulási Tanács ülései által hozott határozatok
döntéseinek végrehajtása.
Az Elnök a tevékenységéről a Társulási Tanács ülésének számol be.
Az Elnök a Társulás ügyeinek vitele keretében:
a./ képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt,
b./ a Társulás számlavezetéséről gondoskodik,
c./ intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi
nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt a módosítást
követő 15 napon belül,
d./irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
e./ összehívja és levezeti a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
f./gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves
beszámolójának elkészítéséről
g./a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
h./ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
i./évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
j./ellátja mindazon feladatokat, melyet jelen megállapodás a Társulási Tanács számára előír,
k./benyújtja a KEOP pályázatot a Közreműködő Szervezethez,
l./a támogatási szerződést aláírja;
m./bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közreműködő bármely érdekeltet;
n./a projekt megvalósítása érdekében szükséges eljárást lefolytatja, megköti a szerződéseket
o./ biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt lezárását
követő 5 évig;
p./átveszi a tagsági kérelmeket, és azokat az ülés elé terjeszti,
q./gondoskodik a Társulás munkaszervezetének kialakításáról, gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
Az Elnök teljes körű, a mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvényben meghatározott
felelősséggel tartozik a Társulás jogszerű tevékenységéért, a Társulás gazdálkodásáért,
nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítéséért. A Társulás elnöke a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni, a. kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog
szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az Elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához - utólagos beszámolási
kötelezettséggel - jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezet létrehozására
a Társulás költségén.
Az Elnök tevékenységét segítő munkaszervezet azonos a Projektszervezettel.

Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok, valamint a Társulási
Tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi
rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó költségeket a befizetett
működési hozzájárulás fedezi.
A Társulási Tanács Elnökét és Elnök-helyettesét a Társulási Tanács a tagok egybehangzó
szavazatával tagjai sorából választja meg.
Az alelnök megbízatására az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.
A Társulás alelnöke az Elnök munkáját segíti, illetve tartós akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel helyettesíti.
Az Elnök döntéseiről, intézkedéseiről a következő ülésen köteles beszámolni.
Az Elnök tisztsége megszűnik:
a.) a határozott idő leteltével
b.) az Elnök lemondásával,
c.) az Elnök halálával,
d.) az Elnök polgármesteri minőségének megszűnésével,
e.) az Elnököt biztosító Tag tagsági viszonyának megszűnésével,
f.) visszahívással.
Az Elnök a tisztségéről bármikor legalább egy hónapos lemondási idővel lemondhat.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával
járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács
ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki
megbízatás nem szűnik meg.
Az elnök tisztség lemondáson kívüli bármely okból történő megszűnése az alelnök köteles 15
napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából.
Az alelnöki tisztség bármely okból történő megszűnése az Elnök köteles 15 napon belül a
Társulási Tanács ülését összehívni az új alelnök megválasztásának céljából.
Az Elnököt a Társulási Tanács ülése a tagok többségi szavazatával bármikor jogosult
visszahívni.
C.) PROJEKTSZERVEZET
A Társulás Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, a projekt gesztori
feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint
projektszervezet látja el.
A projektszervezet feladatai az alábbiak:
a./ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés,
ügykezelés),
b./megszervezi a Társulás üléseit,
c./vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit,
d./a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó
tevékenységet végez,
e./ellátja a projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokat
f./előkészíti a Keop támogatás 2. fordulós pályázatát
g./ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.
A projektszervezeten belül a projektvezető felelős a felelősségi körébe tartozó munka,
feladatok szakmai irányításáért; a módszertani irányításért és a minőségbiztosításért; a projekt

egyes csoportjainak vezetéséért, a szakmai munka összehangolásáért; a projekt részletes
előkészítéséért; a projekt terv, működési rend és erőforrás-keretek betartásáért; a folyamatos
együttműködésért az ügyféloldali projektmenedzserrel
A projektszervezet köteles gondoskodni a Projekttel kapcsolatos adminisztratív és szervezési
feladatok ellátásáról; az érintettekkel való kapcsolattartásról; a szakértői csoportok közötti
operatív harmonizációról; a workshopok, egyeztetések konzultációk megszervezéséről; a
szükséges jelentések időben történő szolgáltatásáról.
A projektszervezet felelős a projekt műszaki vonatkozású feladatainak koordinálásáért,
végrehajtásáért, ellenőrzéséért, a projekttel kapcsolatos finanszírozási-pénzügyi feladatok
ellátásáért, a projekt jogi vonatkozású feladatainak ellátásáért.
VIII.
A TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSA, MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS
ELLENŐRZÉSE
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait külön együttműködési
megállapodásban foglaltak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
látja el.
A Társulás felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője törvényességi
ellenőrzési jogot gyakorol.
A Társulás tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és
gazdasági szempontból ellenőrzik a Társulás működését.
A polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A Társulás működésének ellenőrzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult.
Az ellenőrzésre vonatkozó igényt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban
a Tag köteles a Társulás Elnökénél írásban jelezni, meghatározva az ellenőrzés körét, és az
ellenőrzés lefolytatásához igényelt dokumentumokat.
A Társulás Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzést végző Tag az általa igényelt
bármely, a Társulás gazdálkodására és működésére vonatkozó iratba betekinthessen, azt
megvizsgálhassa.
A Tag a vizsgálat lefolytatásához saját szakapparátusát igénybe veheti vagy ilyen célból
szakértőt kérhet fel.
A Tag a vizsgálata eredményéről a Társulási Tanácsnak jogosult beszámolni, és jogosult kérni
az ellenőrzés tapasztalatai szerint a Társulási Tanács döntését.
A Társulás külső pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el. A Társulás Tagjai
tudomásul veszik, hogy a KEOP támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult,
jogszabályban megjelölt szervezetek a Társulás és a projekt ügyeit szintén ellenőrizni
jogosultak.
A Társulás és a Tagok kötelesek tűrni és elősegíteni a KEOP közreműködő szervezet, a
KEOP irányító hatóság, a KEHI, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, az
Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy egyéb, jogszabályban
megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket.
A Társulás belső pénzügyi ellenőrzést
a) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység,
b) a belső ellenőrzési tevékenység és

c) az a) és b) pontokban meghatározott ellenőrzési tevékenységek központi harmonizációja,
szabályozása és koordinációja, valamint a közzétett módszertani útmutatók és irányelvek
alkalmazásának ellenőrzése útján kell ellátni.
A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a Társuláson belül a Társulási
Tanács által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek
létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az Elnök felelős.
A Társulás belső ellenőrzésének kialakításáról és megfelelő működtetéséről az Elnök köteles
gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét az elnöknek
közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül az elnöknek küldi meg.
Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére mindenkor hatályos
államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
IX.
A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulás harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános
képviseleti jogkörrel az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletére az elnök-helyettes jogosult. Esetleges meghatalmazás az ügyleti meghatalmazás
anyagi jogi feltételei szerint adható.
A Társulást az Elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel
írt vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Elnök saját nevét
önállóan írja alá.
X.
A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény ben foglaltak az irányadók.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács Elnöke
jogosult.
XI.
A TÁRSULÁSI TAGSÁG
A) A TÁRSULÁSI TAGSÁG KELETKEZÉSE
A önkormányzatok tagsági viszonya a Társulási megállapodás aláírásával keletkezik.
A Társuláshoz bármely, a projektben érdekelt önkormányzat is csatlakozhat.
A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzat
a./elfogadja a Társulási megállapodást, és a társuló tagönkormányzatok között, a projektre
vonatkozó egyéb szerződés(ek) tartalmát, esetlegesen a Társulásban részvétele kapcsán
támasztott egyéb követelményeket;
b./elismerje magára nézve kötelezően a Társulási Tanácsnak a csatlakozásáig már meghozott
határozatait;
c./a társuló önkormányzatok (a korábbi Tagok) képviselő-testületei
szavazattöbbséggel meghozott döntésével a csatlakozást elfogadják;

minősített

d./eleget tegyen a vagyoni (pénzügyi) hozzájárulási kötelezettségének, illetve kötelezettséget
vállaljon az önkormányzati önrésze és egyéb fizetési kötelezettségei teljesítésére.
A csatlakozni kívánó tag a csatlakozási szándékát a Társulási Tanács Elnökének jelentheti be.
A bejelentéshez csatolni kell az önkormányzat képviselő-testületének a társuláshoz való

csatlakozásra és a Társulási megállapodás, a Tagok közötti egyéb szerződés(ek), valamint a
Társulási Tanács már meghozott döntéseinek elismerésére, az előírt pénzügyi kötelezettségek
vállalására vonatkozó döntését.
A csatlakozást elfogadó vagy elutasító tagi döntéseket a Társulási Tanács Elnöke - az utolsó
képviselő-testületi döntést követően közli a csatlakozni kívánóval.
A csatlakozni kívánó e döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül jogosult a
Társuláshoz csatlakozni. A társulásokra vonatkozó törvényben rögzített időtartam leteltét
követően a társuláshoz való csatlakozás év közben is lehetséges.
A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási Megállapodást módosítani kell, és a változást be
kell jelenteni a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartást vezető szervezeti
egységénél.
A csatlakozó önkormányzatot a csatlakozás időpontját megelőzően meghozott – különösen
pénzügyi vagy fejlesztési tárgyú - társulási tanácsi határozatok annyiban terhelik és kötelezik,
amennyiben az a Társulás működéséhez, illetve a vonatkozó határozat végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges; a csatlakozást követően meghozott valamennyi határozat a
csatlakozó önkormányzatot, mint tagönkormányzatot valamennyi tagönkormányzattal egyező
módon kötelezi.
A Társulás csatlakozáskor meglévő és a folyamatban lévő pályázata során keletkező
vagyonában a csatlakozó önkormányzat tulajdont nem szerez és azok bevételeiből sem
részesedik.
A csatlakozó önkormányzat magára nézve kötelezően elismeri a Társulási Tanácsnak a
csatlakozásáig már meghozott határozatait; az abban foglaltak megvalósulását támogatja és
elősegíti.
B)
A TÁRSULÁS TAGJAINAK ÁLTALÁNOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulási megállapodásban, a társuló
tagönkormányzatok között, a projektre vonatkozó egyéb szerződés(ek)ben, illetve a Társulási
Tanács határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, a projekttel
kapcsolatos feladatait és pénzügyi kötelezettségeit határidőben teljesítse.
A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, és a Társulás céljának
eléréséhez a tőle elvárható támogatást nyújtsa. Ennek körében a tagok kötelezettséget
vállalnak, hogy a településeken keletkező, vegyesen gyűjtött hulladékot a Kétpói Regionális
Hulladéklerakóba szállítják be.
A Társulás Tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás
rendelkezésére bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljának eléréséhez, a
Társulás működéséhez szükségesek.
Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselő-testületeinek a határozata
szükséges, akkor a döntéshez szükséges előterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselőtestületének soron következő ülésére előterjeszteni, és a döntésről a Társulási Tanács elnökét
értesíteni.
A Társulás Tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban - képviselője útján - szavazati joggal
részt venni.
A Társulás Tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni.
C.)

A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
A társulási tagság megszűnik:
a./a Tag felmondásával (kiválás útján),
b./kizárással,
c./a Társulás megszűnésével.
A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elfogadják a felmondással és kizárással
kapcsolatos felelősségi szabályokat.
A Tag a Társulási megállapodást csak az adott év utolsó napjával - december 31-i hatállyal mondhatja fel. A mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény helyi
önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezései alapján a felmondásról szóló minősített
többséggel meghozott döntést a Tag képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban
köteles meghozni, és a Társulási Tanács elnökével és a Társulás tagjaival közölni.
A Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a KEOP,
valamint KEOP 1.1.1/C támogatásra vonatkozó támogatási szerződésben foglaltakat.
Tekintettel arra, hogy a Társulás meghatározott cél megvalósítására jött létre, Tagok vállalják,
hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a
Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a KEOP támogatás
közreműködő szervezettel történt egyeztetést követően élnek.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által fizetendő önrész és egyéb
pénzügyi kötelezettségek összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, amelyet a
Társulás minden esetben érvényesíteni fog.
A Tag köteles a felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen
kártérítési felelősséget a Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással
összefüggő kárra és hátrányos jogkövetkezményekre vonatkoztatják, amelyet a további Tagok
elszenvedni kénytelenek.
Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a már befizetett önrészt a Társulástól nem követelheti
vissza.
A Társulás tagját a Társulási Tanács egyhangú döntésével a Társulásból a naptári év utolsó
napjával kizárhatja, ha a Tag a megállapodásban meghatározott valamely lényeges
kötelezettségét megszegi, illetve annak határidőre nem tesz eleget, és azt ismételt felhívás
ellenére sem pótolja, és ha a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei több
mint fele minősített többségű határozatba foglalja elhatározását. Ilyen kötelezettségszegésnek
minősül különösen a működési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.
A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a Társulási Tanácsnak az érintett Tagot meg
kell hallgatnia.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben
az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési és egyéb fizetési kötelezettsége alól.
XII.
A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
A)
A
PROJEKT
FINANSZÍROZÁSA,
A
TÁRSULÁS
BEVÉTELEI
A rekultivációs projekt finanszírozását az Európai Uniós KEOP támogatása, központi
költségvetési társfinanszírozás és saját finanszírozás együttesen biztosítja.
A Társulás vagyona/bevétele elsősorban a tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott
vagyoni eszközökből áll.

A Társulás bevételei különösen:
- a Tagok által a működési költségekre átadott vagyoni eszközök,
- a Tagok által a beruházás önrészének finanszírozására átadott pénzügyi eszközök,
- a beruházásban résztvevő lakossági társulat által az önrész finanszírozására átadott pénzügyi
eszközök,
- a Társulás pályázat útján elnyert pénzügyi források
- vállalkozási bevétel
A Társulás működési költségeinek finanszírozása tárgyában, a tárgyévben esedékes
befizetések üteméről és mértékéről minden évben, az év elején a Társulási Tanács dönt, hogy
azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.
A beruházás önrészének finanszírozására átadott pénzügyi eszközök egyes tagokat terhelő
mértékét és annak befizetési ütemezését az esedékesség évének elején a Társulási Tanács
határozza meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.
A beruházásban résztvevő lakossági társulat a Társulással megkötött pénzeszköz átadási és
átvételi szerződés alapján nyújtja az anyagi hozzájárulást a Társulás bevételeihez.
A Társulás vagyoni eszközeit növeli a saját egyéb bevétele, a Társulás által elnyert további
támogatás és a Társulásnak tett felajánlások.
A Társulás induló vagyonnal nem rendelkezik. A Tagok e megállapodásban vállalt vagyoni
hozzájárulásukat a Társulás rendelkezésére akként bocsátják a Társulás rendelkezésére, hogy
a Társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 15
napon belül a hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják.
Az önkormányzati társulás jogi személy (Mötv. 87. §), de saját vagyonnal csak akkor
rendelkezik, ha a tagjai a társulási megállapodásban, tekintettel arra, hogy a társulás
működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon, így
döntenek.
Tekintettel arra, hogy a Társulás - a Társulási Megállapodás IV. fejezete szerinti működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon figyelemmel a Tagok KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat
indításához szükséges intézkedésekről szóló, 2014. februárjában hozott képviselő-testületi
határozataira - a Társulás vagyonát képezik a KEOP 1.1.1/C projekt keretén belül beszerzett
vagyonelemek. A vagyonelemek számviteli aktiválását a Társulás végzi. A Társulás
megszűnése esetén a vagyonelemek lakosságszám-arányosan illetik meg a Tagokat. A
Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását
legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a
társulás további működését.
A Társulás a Tagok által alapításkor önálló vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás működés
során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg.
Tagok a Remondis Kétpó Kft-ben fennálló 51%-os mértékű osztatlan közös tulajdonukban
lévő üzletrészüket vagyoni hozzájárulásként a Társulás rendelkezésére bocsátják. Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Remondis Kétpó Kft-ben fennálló 49%-os mértékű
önálló üzletrészét vagyoni hozzájárulásként a Társulás rendelkezésére bocsátja. A Remondis
Kétpó Kft-ben meglévő közös tulajdonú üzletrészükkel kapcsolatos - a Ptk. osztatlan közös
tulajdonra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően - tulajdonosi jogosultságaik gyakorlására
az önkormányzatok a 2009.07.13-án külön megállapodást kötöttek.

A tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott pénzügyi hozzájárulás - a tagok Remondis
Kétpó Kft.-ben fennálló részüzletrésze - mértéke jelenleg:
Önkormányzat megnevezése
1.
2.
3.
4.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Abony Város Önkormányzata
Szajol Község Önkormányzata
Rákóczifalva Város Önkormányzata

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tószeg Község Önkormányzata
Tiszavárkony Község Önkormányzata
Tiszajenő Község Önkormányzata
Vezseny Község Önkormányzata
Zagyvarékas Község Önkormányzata
Szászberek Község Önkormányzata
Újszász Város Önkormányzata
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Fegyvernek Város Önkormányzata
Kétpó Község Önkormányzata
Kuncsorba Község Önkormányzata
Tiszatenyő Község Önkormányzata
Kengyel Község Önkormányzata
Örményes Község Önkormányzata
Tiszapüspöki Község Önkormányzata
Mezőtúr Város Önkormányzata
Túrkeve Város Önkormányzata
Kenderes Város Önkormányzata
Jászkarajenő Község Önkormányzata
Kőröstetétlen Község Önkormányzata

Pénzügyi hozzájárulás
névértékben kifejezve (ezer Ft)
8 128
1 859
526
717
617
224
216
90
483
22
876
3 068
943
108
104
247
527
162
271
2 534
1 345
700
418
103

A Társulási Tanács ülése jogosult a Tagok számára további befizetési kötelezettséget
meghatározni,
és
megjelölni
az
egyes
Tagok
hozzájárulásának
mértékét.
Eltérő megállapodás hiányában a Társulás kiadásaihoz való hozzájárulás a tagokat a
beruházási hányadok arányában terheli.
Ha a Társulás gazdálkodása veszteséges, úgy a Társulási Tanács határozata nélkül is köteles
minden Tag - a beruházási hányadok arányában - a veszteség fedezéséhez szükséges
hozzájárulást az Elnök felhívására a Társulás számlájára, a felhívásban megjelölt határidőben
befizetni.
A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak el.
A Társulási beruházás következtében létrejövő létesítmények megvalósításához szükséges
saját finanszírozást az adott létesítmény leendő tulajdonosaként megjelölt Tag biztosítja.
A Tag saját finanszírozás (a továbbiakban: saját finanszírozás) részei a következők:
- saját forrás (azaz a beruházási költségek támogatásból nem fedezett hányada), valamint
- a járulékos költségek.
A szállítói számlák esedékességekor a támogatási szerződésben foglaltak, illetve a vonatkozó
jogszabályi előírások szerint a Projektszervezet szervezet utalja át a projekt lebonyolítási
számlára a szállítói számlára eső sajáterő-hányadot, amelynek társönkormányzatoktól beutalt
részének megfelelő időben a Társulás elkülönített célszámláján kell rendelkezésre állnia.
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk eső és az adott évben esedékes sajáterőhányadnak és a járulékos költségeknek megfelelő összeget az adott évi költségvetésükbe

beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosítják, illetve számlavezető bankjuktól a
fizetés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot kérnek.
A saját finanszírozás elemeit a Tagok a Projektszervezet felhívása alapján, a szükséges
ütemezésben teljesítik. Az átvállalt feladatokhoz kapcsolódó, az elméleti érdekeltség alapján
kiszámítandó saját finanszírozás is az előbb definiált részelemekből áll.
Tagok vállalják, hogy évente a Társulás átadott pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó
megállapodást megkötik, illetve kijelentik, hogy ilyen megállapodás hiánya vagy késedelmes
megkötése esetére is a pénzügyi kötelezettségvállalások velük szemben érvényesen
kikényszeríthetőek.
Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul
hozzájárulnak ahhoz, hogy pénzügyi kötelezettségeik biztosítására biztosítékok nyújtását
kérheti tőlük a Tanács.
B)
A
PROJEKT
EREDMÉNYEKÉNT
TULAJDONJOGA ÉS ÜZEMELTETÉSE

LÉTREJÖVŐ

LÉTESÍTMÉNYEK

Tagok megállapodása értelmében a szilárd hulladéklerakók az adott települési önkormányzat
tulajdonában maradnak.
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy Tagi jogaikat akként gyakorolják, hogy a Társulás
ezen vagyonelemeket a nevezett Tagoknak köteles aktiválásukat követően átadni. A
vagyonelemek kiadásánál a vonatkozó jogszabályokban és szakmai állásfoglalásokban foglalt
előírásokat teljesíteni kell.
A Társulás, mint kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a
támogatási szerződésben foglalt fenntartási kötelezettség fennállásáig csak az Irányító
Hatóság Vezetőjének előzetes engedélyével, a foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el.
A megvalósítandó létesítmények környezeti hatásainak csökkentése érdekében az érdekelt
önkormányzatok és a majdani üzemeltetők kötelesek lesznek ésszerűen együttműködni a
környezet terhelésének csökkentése érdekében.
C)
INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET ALAPÍTÁSA, FENNTARTÁSA
Intézmény vagy más szervezet alapítása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A Társulás gazdálkodó szervezetben való részvétele, a Társulási Tanács kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
A Társulási Tanács elnöke a felügyelő bizottsági tag, az ügyvezető felett a megválasztás és
visszahívás, összeférhetetlenség megállapítása és érvényesítése, továbbá ezen személyekkel
szembeni követelések megállapítása és érvényesítése kivételével valamennyi, - a tisztség
ellátásához kapcsolódó - jogot gyakorol.
A Társulás tulajdonát képező egyszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervének
(taggyűlése, közgyűlése stb.) kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési jogkört a Társulási
Tanács gyakorolja, kivéve az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról szóló döntést,
amelyet a társaság saját tagjával köt. Ebben az esetben bruttó 25 millió Ft érték alatt a
Társulási Tanács elnöke, bruttó 25 millió Ft érték felett a Társulási Tanács dönt. A meghozott
Társulási döntés(ek)ről a Társulási Tanácsot a következő ülésén tájékoztatni kell.
A Társulás tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek megnevezése:

1. NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft. (névváltozás előtt: Remondis Kétpó
hulladékgazdálkodási Kft.) 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
2. NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, József Attila u. 85.
XIII.
A TÁRSULÁS CÉLJÁT KÉPEZŐ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS BIZTOSÍTÉKOK
Tagok egyenként jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk
eső és az adott évben esedékes sajáterő-hányadnak és az arányos járulékos költségeknek
megfelelő összeget (azaz a saját finanszírozás éves részét) az adott évi költségvetésükbe
beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi forrást meghatározzák.
A Tagok által a projekt megvalósításához vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a
társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali
beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Tudomásul veszik továbbá, hogy
késedelem esetén a Tag a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét (amely azonban nem
lehet kevesebb mint a törvényes késedelmi kamat) köteles késedelmi kamatként megfizetni a
Társulásnak.
Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési
kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet,
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali
beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.
Tagok vállalják, hogy a közreműködő szervezet részére a támogatási szerződésben
biztosítandó biztosítékok és szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében
együttműködnek a Társulással, vállalják a támogatási szerződésben és a Társulási Tanács
döntéseiben igényelt biztosítékok nyújtását és az egyedi biztosítéki megállapodások
megkötését, és elfogadják, hogy a teljesítés fedezetére a Társulás a Tagi sajáterő-hányadnak
és az arányos járulékos költségeknek megfelelő összeg megfizetésére egyéb biztosítékokat is
kérhet.
A megvalósítás során az egyes projektelemeknél jelentkező késedelmekkel, támogatási
szerződéstől történő eltérésekkel (az ellenőrzések során feltárt hibákkal) és a támogatási
szerződésben vállalt (ellenőrzéstűrési, stb.) kötelezettség megszegésével okozott kárért a kárt
okozó Tag a felelős.
A Tagok kijelentik, hogy a KEOP pályázatban vállaltakat, illetve a támogatási szerződésben
és mellékleteiben foglaltakat a Társulás útján magukra nézve kötelezőnek fogják tekinteni.
Elfogadják, hogy a támogatást nyújtó szervezettel szemben, a Társulás által megkötött
támogatási szerződés alapján az azokban lefektetett szempontoknak megfelelően lesznek
felelősek.
XIV.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba. A Társulást a Tagok a projekt
megvalósítására hozzák létre.
A Társulás megszűnik, ha
a) törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai törvény által előírt többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján
A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával egymással elszámolni
kötelesek. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.

Tagok a Társulás megszüntetéséről megszüntető okiratban intézkednek, amely rendelkezik a
megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is.
XV.
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
A Tag önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A
Társulás célját képező projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő
nyilvánosság biztosítása, melyet a Tagok a KEOP pályázatban, valamint a KEOP 1.1.1/C
projektben foglalt nyilvánossági terv szerint végeznek.
A nyilvánossági tervben foglaltaknak megfelelően a tagok kötelezettséget vállalnak
közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján a lakossági tájékoztatásra. Fentiek mellett a
Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is
kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése.
A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is,
hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali
szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az
országos és a regionális hatósági, valamit a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás
elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.
Tagoknak a teljes pályázati és beruházási időszakban rendszeres és folyamatos tájékoztatást
kell nyújtaniuk a településeik polgárai számára olyan módon és formában, amely alkalmas
arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. lakossági fórumok szervezése,
írott és elektronikus sajtó igénybe vétele, helyi kiadvány megjelentetése, stb.)
XVI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen megállapodás hatályba lépéséhez a Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatok képviseletére
jogosult személyek változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi
képviselőket.
Érvénytelen rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az lehetőleg érvényessé váljon, és a
szerződés céljának és az aláíró Tagok akaratának megfeleljen. Ha valamely szerződési kikötés
érvénytelen, úgy az a megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a
jelen megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.
A Felek közöttük a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával
kapcsolatban felmerült esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Arra az esetre,
ha a jogviták békés úton történő rendezésére tett törekvés bármely okból nem vezet
eredményre, a Felek jogvita esetére alávetik magukat perértéktől és pertárgytól függően a
Társulás székhelye szerint illetékes bíróság eljárásának.
A jelen megállapodás a tárgyát képező ügyletre vonatkozólag a Tagok közötti teljes
megállapodást tartalmazza. A jelen megállapodás módosítása vagy feltételeinek kiterjesztése
csak írásban és a Felek által szabályszerűen aláírt formában érvényes.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így
különösen a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény, mindenkor hatályos
helyi önkormányzatokról szóló törvény társulásra vonatkozó rendelkezései, mindenkor
hatályos államháztartásról szóló törvény, mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak.

Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező képviselő-testületeik a jelen
megállapodást megfelelően előzetesen (minősített többségű határozattal) jóváhagyták, és az a
jelen megállapodás aláírását követően a Tagokra nézve érvényes és kötelező.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó pályázatok
dokumentumaiban, különösen a Támogatási Szerződésekben, Megvalósíthatósági
Tanulmányokban foglaltak az irányadók.
A társulási megállapodás módosítása a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
által a NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részüzletrészének adás-vételére
vonatkozó szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba.
Szolnok, 201….. ……………...
____________________________________________
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
____________________________________________
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
____________________________________________
Mezőtúr Város Önkormányzata
____________________________________________
Abony Város Önkormányzata
____________________________________________
Túrkeve Város Önkormányzata
____________________________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata
____________________________________________
Újszász Város Önkormányzata
____________________________________________
Rákóczifalva Város Önkormányzata
____________________________________________
Kenderes Város Önkormányzata
____________________________________________
Tószeg Község Önkormányzata
____________________________________________
Kengyel Község Önkormányzata
____________________________________________
Szajol Község Önkormányzata
____________________________________________
Zagyvarékas Község Önkormányzata
____________________________________________
Jászkarajenő Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszapüspöki Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszatenyő Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszavárkony Község Önkormányzat
____________________________________________
Tiszajenő Község Önkormányzata
____________________________________________
Örményes Község Önkormányzata
____________________________________________
Szászberek Község Önkormányzata

____________________________________________
Kétpó Község Önkormányzata
____________________________________________
Kuncsorba Község Önkormányzata
____________________________________________
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
____________________________________________
Vezseny Község Önkormányzata
____________________________________________
Martfű Város Önkormányzata
____________________________________________
Rákócziújfalu Község Önkormányzata

előterjesztés melléklete
A TISZAZUGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagjai a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás)az alábbiak szerint módosítják:
1./ A Megállapodás II. fejezete „A Társulás alaptevékenységei:” alcímét követő felsorolás a
következő szövegrésszel egészül ki:
„A Társulás kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendje szerinti hulladékgazdálkodási tevékenysége:
5. Környezetvédelem
0510 Hulladékgazdálkodás
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070 Használt eszköz bontása
0530 Környezetszennyezés csökkentése
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek.”
2./ A Megállapodás VII. fejezete 1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:
„A Társulás tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek megnevezése:
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, József Attila u. 85.)”
3./ A Megállapodás 1. sz. mellékletének „Hulladékgazdálkodás” c. fejezete 2. pontja helyébe
a következő pont lép:
„2. A Tagok a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatási, valamint a mindenkor hatályos hulladékról szóló
törvényben meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatokat a Társulásra ruházzák
át, önkormányzati hulladékgazdálkodási feladataik ellátását a Tiszazugi Önkormányzatok
Társulása útján biztosítják.”.
A társulási megállapodás módosítása a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása által a
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részüzletrészének adás-vételére vonatkozó
szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba.
………………, 2017. ……………...

____________________________________________
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
___________________________________________
Csépa Község Önkormányzata
____________________________________________
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Cserkeszőlő Község Önkormányzata
____________________________________________
Martfű Város Önkormányzata
__________________________________________
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
____________________________________________
Rákócziújfalu Község Önkormányzata
____________________________________________
Nagyrév Község Önkormányzata
____________________________________________
Szelevény Község Önkormányzata
___________________________________________
Tiszainoka Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszaföldvár Város Önkormányzata
____________________________________________
Tiszakürt Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszasas Község Önkormányzata
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TISZAZUGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentum
Hatályos: 2017. …………………………
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A tiszazugi térség önkormányzatainak képviselő-testületei Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87.§-a alapján
egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi
személyiséggel rendelkező társulást hoznaklétre.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A megállapodás 1. számú
személyiséggel rendelkező
fejlesztésére (különösen:
megvalósítására), térségi
intézmények fenntartására,
határozatlan időre jön létre.

függelékében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi
társulást hoznak létre a kistérség területének összehangolt
fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére,
közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére,
valamint a településfejlesztés összehangolására. A társulás

1. A Társulás neve: Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
2. A Társulás székhelye: 5451 Öcsöd, Kossuth L. tér 1.
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye és lakosságszáma: 1. számú függelék
tartalmazza
4. A Társulás működési területe: az 1. számú függelékben szereplő települési
önkormányzatok közigazgatási területe
5. A Társulás bélyegzője: „Tiszazugi Önkormányzatok Társulása" felirattal ellátott
körbélyegző, közepén a Magyar Köztársaság címerével.
6. A Társulás jogi személy, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Gazdálkodására a
költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás
gazdálkodási, pénzügyi feladatait az Öcsödi Polgármesteri Hivatal látja el, jelen
társulási megállapodásban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti megállapodás alapján.
7. A Társulás képviseletére a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnökök
jogosultak. A képviselet részletes szabályait a Társulás SzMSz-e tartalmazza.
8. A Társulás a társulási megállapodást megküldi a megyei kormányhivatalnak, továbbá
kezdeményezi a kincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásba vétel módosítását.
9. A megállapodásban meghatározott, a Társulás tagja által átruházott önkormányzati
feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik.
II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő
hatékony és eredményes tevékenység érdekében a Mötv. alapján az alábbi feladatok közös
ellátására vállalnak kötelezettséget:
> egészségügyi ellátás,
> hulladékgazdálkodás
2. Az 1. pontban felsorolt feladatok tartalmát a megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza.
3. A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatellátása során:
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a) szakmai és komplex program-előkészítő,
b) javaslattevő,
c) programmenedzselő,
d) koordináló,
e) döntést hozó,
f) a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő,
g) és végrehajtó tevékenységet folytat.
4. A Társulás által ellátott feladatok megvalósításának szakmai minimum követelményeit az
ágazati törvények határozzák meg.
5. A Társulás szolgáltatásait a Társulás tagjai a Társulás által meghatározott feltételekkel, a
szolgáltatást végzőkkel kötött szerződés alapján vehetik igénybe. A Társulás külön döntés
alapján nem Társulási tagnak is nyújthat szolgáltatást.

A társulás alaptevékenysége
A Társulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
5. pontjában meghatározott környezet-egészségügy (köztisztaság) közszolgáltatási, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott kötelezően
ellátandó közszolgáltatási feladatok közül az itt felsorolt feladatokat a Társulási
megállapodásban meghatározott működési területen alaptevékenységként, feladatvégzési és
ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.
A Társulás alaptevékenysége(i):
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
A Társulás kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendje szerinti hulladékgazdálkodási tevékenysége:
5. Környezetvédelem
0510 Hulladékgazdálkodás
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070 Használt eszköz bontása
0530 Környezetszennyezés csökkentése
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek.
A Társulás az alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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III.
A TAGSÁGI JOGVISZONY

A tagsági jogviszony keletkezése
1. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei a Mötv 88.§ (2) bekezdése
alapján minősített többséggel hozott határozatukkal mondják ki a Társulásban való
részvételüket.
2. Az egyes önkormányzatok saját belső szabályzatukban foglaltak szerint hagyják jóvá a
pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az
önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket.
A társuláshoz való csatlakozás
1. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, legalább 6 hónappal
korábban. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás
rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezően ismeri el, elfogadja a Társulás
céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja.
2. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata.
A tagsági jogviszony megszűnése
1. A Társulás bármely tagja a naptári év utolsó napjával, a képviselő-testületének minősített
többséggel hozott határozatával a Társulásból kiválhat. A kiválásról szóló határozatot
legalább 6 hónappal korábban kell meghozni és Társulás tagjaival közölni.
2. Kilépés esetén az önkormányzatra jutó támogatás központi költségvetésbe történő
visszafizetését a kilépő önkormányzat(ok) vállalják.
3. A Társulási tagság megszűnik:
 ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül,
 ha a Társulás kimondja megszűnését, s azt a Társulást képező települések
képviselőtestületei megerősítik határozatukkal,
 ha a Társulás tagja a társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi
alapba történő befizetést (több mint 6 hónap) elmulasztja, vagy a cél
megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének ismételt
felhívásra határidőben, nem tett eleget, e tagot a Társulás tagjainak több mint a
fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a
Társulásból kizárhatja.
4. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő
támogatásban részesült, visszafizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti.

A Társulás tagnyilvántartása
1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog
megállapításának is alapja.
2. A tagnyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia:
 tagönkormányzat megnevezését, székhelyét, képviselőjét,
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•
•
•
•
•

a Társulásba való belépés időpontját,
Társulás által ellátott feladatok közül a Tag által vállalt feladatot,
a pénzügyi alapba évente fizetett összeget,
a végleges támogatásként kapott összeget,
a Tagság megszűnésének időpontját.
IV.
A TÁRSULÁS SZERVEI

1. A Társulás szervei:
1. a Társulási Tanács,
2. a Társulás elnöke,
3. a Társulás alelnökei,
4. a Társulás bizottságai,
5. eseti munkabizottság,
Társulási Tanács
1. A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja a
társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.
2. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő- testületei által delegált
tagok alkotják.
3. A Társulási Tanács megállapítja és elfogadja a Társulás költségvetését, elfogadja a
költségvetésről szóló beszámolót, valamint gyakorolja a törvény által meghatározott
feladat-és hatáskörét.

A Társulás elnöke
1. Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, titkos szavazással választja.
2. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás
elnökének megválasztásához minősített többségi szavazat szükséges.
3. Amennyiben a szavazás során egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi szavazatot,
vagy a Társulási tanács tagjai az elnök személyére nem tettek javaslatot, úgy a Társulási
Tanács elnöke a társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere, a
Társulási Tanács legközelebbi soros üléséig, de legfeljebb 1 évig.
4. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a
Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás alelnökei látják el. Az
alelnökök között a helyettesítés rendjét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata [a
továbbiakban: SzMSz] tartalmazza.
5. Az elnök részletes feladat- és hatáskörét a Társulás SzMSz-e határozza meg.
6. Az elnök gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalásának mértékét az éves
költségvetési határozatban kell szabályozni.
A Társulás Alelnökei
1. A Társulási Tanács saját tagjai sorából két alelnököt választ.
2. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás alelnökeinek
megválasztásához minősített többségi szavazat kell.
3. Az alelnökök segítik az elnök munkáját, illetve akadályoztatása esetén -az SzMSz-ben
meghatározott helyettesítési rendben- teljes jogkörrel helyettesítik az elnököt.
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A Társulás bizottságai
A Társulás döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat létre.
A Társulás az alábbi bizottságokat hozza
létre: Pénzügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
1. A Társulási Tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának
ellenőrzése céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
2. A bizottság 3 főből áll. Az elnökét és tagjainak több mint a felét a Társulási Tanács
tagjai közül kell megválasztani. A Bizottság tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet,
megválasztásukhoz minősített többségi szavazat szükséges.
3. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan személy javasolható, aki az adott
szakterületen dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A bizottságok tagjai közé az
ágazati szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési ügyekben jártas tagot is
választani kell.
4. A Pénzügyi Bizottság működésére vonatkozó rendelkezéseket, részletes feladat- és
hatáskörét a Társulás SzMSz-e határozza meg.
5. A Pénzügyi Bizottság tagjainak megbízatása a helyi önkormányzati általános
választások időpontjáig tart.
Eseti munkabizottság
1. A Társulási Tanács sajátos, egy vagy több, konkrétan meghatározott feladatának
előkészítésére és végrehajtására eseti munkabizottságot hozhat létre.
2. A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését
a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani. A tanács a létrehozással
egyidőben, az eseti munkabizottság tagjait az állandó bizottsági tagok választására
vonatkozó szabályok szerint megválasztja.
V.
A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE

A Társulási Tanács ülése
1. A Társulási Tanács a társulás döntéshozó szerve, döntéseit nyilvánosan hozza.
2. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes
akadályoztatásuk esetén a korelnök. A Társulási Tanács ülését írásban, az ülés napját
legalább 5 nappal megelőzően kell összehívni. A határozatképességet a jelenléti ív alapján
kell megállapítani.
3. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a. szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
b. a társulási megállapodásban, vagy a Társulási Tanács által meghatározott
időpontban,
c. a Társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
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d. a megyei kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15
napon belül.
4. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha tagjainak több, mint fele az ülésen jelen van
és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást
alkotó települések lakosságszámának a felét.
5. A javaslat elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen
lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.
6. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre -az önkormányzati
törvény alapján- a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott társulási tag írja alá.
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a megyei
kormányhivatalnak és a Társulás tagjainak.
7. A Társulási Tanács összehívásának, az ülés előkészítésének, az előterjesztések illetve a
jegyzőkönyv tartalmi és formai elvárásainak meghatározását a Társulás SzMSz-e
tartalmazza.
8. A Társulási Tanács ülése nyilvános.
9. A Társulási Tanács
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
10. A Társulási Tanács minden tagja 1 szavazattal rendelkezik.
11. A Társulás bizottságainak ülésére vonatkozó rendelkezéseket a Társulás SzMSz-e
tartalmazza.
A Társulási Tanács döntése
1. A Társulási Tanács döntése határozat.
2. A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi
forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések
megjelenési formája.
3. Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag
önkormányzatának részletes indoklással alátámasztott eltérő véleménye esetén a Társulási
Tanács a döntés újratárgyalása mellett foglalhat állást.
4. Az újratárgyalást a mérlegelhető okok, és indokok megjelölésével az aggályokat
megfogalmazó testület polgármesterének kell a Társulási Tanács elnökénél bejelenteni.
5. Az újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés
sikertelensége esetén, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a megállapodást alapos ok
nélkül meg nem kötő, az azt akadályozó önkormányzat hibájából a Társulásnak kára
származik, úgy az igazolt kárt az okozó köteles a Társulásnak megfizetni.

A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok
1. Egyhangú döntés szükséges a Társulás megszüntetéséhez, megszűnésének kimondásához,
valamint a jelen társulási megállapodás módosításához.
2. Minősített többség szükséges:
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a) a kistérség fejlesztését szolgáló — pénzügyi hozzájárulást igénylő — pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
b) zárt ülés elrendeléséhez,
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,
d) a Társulás elnökének, alelnökeinek, a bizottsági tagoknak a megválasztásához,
e) a tagi hozzájárulás összegének megállapításához,
f) a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához.
3. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
4. A Társulás működésének részletes szabályait jelen megállapodás elfogadását követően a
Társulási Tanács dolgozza ki. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem tartalmazhat
ellentétes rendelkezést jelen társulási megállapodásban szabályozottakkal.
VI.
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A Társulás tagjának jogai
1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a SZMSZ-ének megalkotásában, a Társulás szervezetének
kialakításában.
2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
3. Teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit.
4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és
információit.
6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.
8. A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételei
stb.).
9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely — tagságának megfelelő — kérdésben, jogosult
a Társulás törvénysértő döntésének megtámadására.
10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez,
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30
napon belül kötelesek választ adni, továbbá betekinthet a Társulás irataiba.
11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi
vélemény rögzítésére és képviseletére.
12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
A társulás tagjának kötelességei
1. A társulási megállapodás módosítása és a Társulás SzMSz-ének betartása.
2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a
társulási célok és feladatok közös megvalósulását.
3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
4. A Társulás törvényes döntéseinek végrehajtása.
5. Befizetési kötelezettségek teljesítése.
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6. A Társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok
és információk továbbítása a Társuláshoz.
7. A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések
teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.
VII.
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA
1. A pénzügyi alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja, és a vagyon
részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén
keletkezett materiális és immateriális vagyon.A Társulás tulajdonában lévő
gazdálkodó szervezetek megnevezése: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
(5000 Szolnok, József Attila u. 85.).
2. Kötelező befizetés:
a) A Társulás működési költségeihez a társult települési önkormányzatok a mindenkor
hatályos, Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben az állami
normatív támogatás megállapításánál figyelembe vett lakosságuk számának
arányában járulnak hozzá. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott
határozatában állapítja meg az éves tagdíj mértékét, melyet évente felülvizsgál.
3. Saját elhatározáson alapuló befizetés:
A tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrásának meghatározott időre szóló
átengedése, meghatározott idejű forrásátadás, a Társulás feladatainak finanszírozása és
fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében.
4. Egyéb:
• állami támogatás,
« állami pályázati forrás,
e gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
« a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetésekből származó, az
adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka,
o az alapból kihelyezett összeg hozadéka,
5. Az alapból az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél
nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni.
6. Az alapba elhelyezett kötelező befizetés után kamat nem jár.
7. A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik. A számla feletti rendelkezési jogot a
Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy akadályoztatása esetén az
elnökhelyettesek gyakorolják.
8. A tag által teljesítendő pénzügyi hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az
esedékességtől számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos
tagot.
9. A Társulás költségvetését az Áht. 26.§ (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács önállóan,
költségvetési határozatban állapítja meg.
10. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács határozattal fogadja
el.
11. A gazdálkodás jogszerűségét a pénzügyi bizottság ellenőrzi.

A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése
1. Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére
vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a
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közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne
fizesse meg.
2. Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült,
és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a
Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem
teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok
szerint nyílik meg.

3. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési
pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az
alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege.
Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács
döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek
készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb.
4. A Társulásból kiváló vagy kizárt tag az általa a Társulásba bevitt vagyon kiadására csak
abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását,
ebben az esetben a társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj
illeti meg.

VIII.
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
1. a Társulás megszűnik, ha:
a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő- testületeinek mindegyike
minősített többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a
tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulási arányban a
végleges támogatásokjuttatások arányos részének betudásával kell felosztani.
3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
4. A felosztás elvei a következők:
Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb
támogatások). Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és
azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg
a megszűnéskor az önkormányzatot.

5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.
6. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során,
ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott
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fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a
közfeladat ellátását biztosítja.
7. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése
feltételeiben állapodnak meg.

IX.
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
1. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzését a Pénzügyi
Bizottság végzi.
2. A megyei kormányhivatal törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a Társulás
döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a
társulási megállapodásban, valamint a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában
foglaltaknak.
3. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék
és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek
ellenőrzési szervezetei, a kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai
és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik.

X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen társulási megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként
jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.
2. A Társulási Tanács kijelenti, hogy jogfolytonosság van az átalakulás előtti és utáni
többcélú kistérségi társulás között.
3. Egyebekben a képviselő-testületek között a társulások működése során felmerülő vitás
kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SzMSz
rendelkezései az irányadóak.

5. A társulási megállapodás elválaszthatatlan részét
képezik:
1. számú melléklet: ellátandó feladatok jegyzéke
2. számú függelék: társult tagok jegyzéke
A jelen megállapodást a társult önkormányzatok Képviselő-testületeinek határozata alapján a
társult önkormányzatok polgármesterei írják alá.

Öcsöd, 2017. ….
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Záradék:
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodást
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták el.
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 37/2005.(V. 12.) számú
határozatával, a módosítást pedig a 131/2016. (IX.28.),132/2016. (IX.28.) és ……számú
határozatával
Csépa Község Önkormányzatának képviselő-testülete 149/2005. (V. 10.) számú határozatával
a módosítást pedig a 171/2016. (IX.14.) és 172/2016. (IX.14.) és ……számú határozatával
Cserkeszőlő Község Önkormányzatának képviselő-testülete 34/2005.(V. 13.) számú
határozatával, a módosítást pedig a 78/2016. (VIII.30.) és 79/2016. (VIII.30.) és ……számú
határozatával
Martfű Város Önkormányzatának képviselő-testülete 163/2016. (IX.29.) számú határozatával,
a módosítást ……számú határozatával
Nagyrév Község Önkormányzatának képviselő-testülete 38/2005.(VI. 09.) számú
határozatával, a módosítást pedig a 84/2016. (VIII.29.) és 85/2016. (VIII.29.) és ……számú
határozatával
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 64/2005.(V. 12.) számú
határozatával, a módosítást pedig a 84/2016. (VII.25.) és 85/2016. (VII.25.) és ……számú
határozatával
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete /2016. (XI.23.) számú
határozatával, a módosítást pedig ……számú határozatával
Szelevény Község Nagyközség képviselő-testülete 56/2005.(V. 12.) számú határozatával, a
módosítást pedig a 53/2016. (IX.27.) és 54/2016. (IX.27.) és ……számú határozatával
Tiszainoka Község Önkormányzatának képviselő-testülete 42/2005.(V. 12.) számú
határozatával, a módosítást pedig a 46/2016. (X1.04.) és 47/2016. (XI.04.) és ……számú
határozatával
Tiszaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete 141/2005.(V. 10.) számú
határozatával, a módosítást pedig a 319/2016. (IX.29.) és 320/2016. (IX.29.)és ……számú
határozatával
Tiszakürt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 28/2005.(V. 12.) számú
határozatával, a módosítást pedig a 138/2016. (VII.25.) és 139/2016. (VIII.25.)és ……számú
határozatával
Tiszasas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 33/2005.(V. 09.) számú
határozatávala módosítást pedig a 68/2016. (VIII.30.) és 69/2016. (VIII.30.) és ……számú
határozatával jóváhagyta.
A társulási megállapodás módosítása a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása által a
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részüzletrészének adás-vételére vonatkozó
szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba.
………………, 2017. ……………...
____________________________________________
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
___________________________________________
Csépa Község Önkormányzata
____________________________________________
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Cserkeszőlő Község Önkormányzata
____________________________________________
Martfű Város Önkormányzata
__________________________________________
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
____________________________________________
Rákócziújfalu Község Önkormányzata
____________________________________________
Nagyrév Község Önkormányzata
____________________________________________
Szelevény Község Önkormányzata
___________________________________________
Tiszainoka Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszaföldvár Város Önkormányzata
____________________________________________
Tiszakürt Község Önkormányzata
____________________________________________
Tiszasas Község Önkormányzata
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1. számú melléklet

A Társulás által közösen vállalt feladatok

Egészségügyi ellátás

1.
2.

A kistérségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása és fenntartása.
A Társulás megvizsgálja a megfigyelő rendszer fenntartásának, illetve működtetésének
lehetőségét, amelynek célja a kistérség egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérése, a
lakosság egészségügyi helyzetének romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer
működtetése az egészségre ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében.
3.
A Társulás pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és segíti a
társulásban résztvevő önkormányzatoknak a pályázat elkészítését.
4.
A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött
megállapodások során a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülő viták
elintézésében.

Hulladékgazdálkodás

1. A Társulás megvizsgálja a települési szilárdhulladék gyűjtése és kezelése ellátásának
megvalósítási lehetőségeit.
2. A Tagok a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatási, valamint a mindenkor hatályos hulladékról szóló
törvényben meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatokat a Társulásra ruházzák át,
önkormányzati hulladékgazdálkodási feladataik ellátását a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
útján biztosítják.
3. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a szilárdhulladék lerakó telep tulajdonostárs
önkormányzatai között esetlegesen felmerülő vitás kérdések elintézésében.
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1.számú függelék

A Társulás tagjainak megnevezése, tagjainak székhelye és lakosságszáma1
Önkormányza
t neve
Cibakháza
Csépa
Cserkeszőlö
Öcsöd
Martfű
Nagyrév
Rákócziújfalu
Szelevény
Tiszáin oka
Tiszaföldvár
Tiszakürt
Tiszasas

Képviselője

Székhelye

Hegyes Zoltán

5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.
Fialka György
5475 Csépa, Rákóczi u.
24.
Szokolai Lajos
5465 Cserkeszőlö,
Köztársaság tér 1.
Molnár Bálint
5451 Öcsöd, Kossuth L.
tér 1.
Dr. Papp Antal
5435 Martfű, Szent
István tér 1.
Burka István
5463 Nagyrév, Árpád u.
78.
Papp János
5084 Rákócziújfalu,
Rákóczi út 26.
Pánczél Ferenc
5476 Szelevény,
Kossuth L. u. 4.
Szendreiné Kiss Erzsébet 5464 Tiszainoka,
Kossuth u. 2.
Hegedűs István
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zs. u. 2.
Dr. Kiss Györgyné
5471 Tiszakürt, Hősök
tere 1.
Gyói Gábor
5474 Tiszasas, Rákóczi
F. u. 2.
Összesen: 35.962

2016. január 1. -i adatok alapján
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Lakosságszá
m (fő)
4157
1746
2264
3389
6583
675
2042
1042
418
11. 137
1423
1086

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-ai ülésére a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázaton való második
körös részvételről
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. évben is lehetőség van a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére. A pályázat célja az önkormányzatok
működőképességének megőrzése, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.
A 2017. évi kiírás alapján igénylésre jogosító jogcímek az alábbiak.
Igazgatási feladatok ellátására
Óvodai feladatok ellátására
Iskolaműködtetési feladatok ellátására
Szociális alapellátási feladatok ellátására
Gyermekétkeztetési feladatok ellátására
Kulturális feladatok ellátására
Településüzemeltetési feladatok ellátására
Egészségügyi alapellátásra
Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség
Az Önkormányzatnak 2017. évi költségvetésében jelentős béremelést hajtott végre a
jogszabályi előírások alapján, ami 10-15 millió Ft-os kiadásnövekedést jelentett a hozzá
kapcsolódó normatívák emelése nélkül.
A vízi közművek vagyonkezelési üzemeltetési szerződéseit az Önkormányzat bérleti
üzemeltetésire módosította annak érdekében, hogy a szennyvízdíj részét képező
értékcsökkenés nulla forinttal szerepeljen a díszámításban, ezzel mintegy 300 Ft/m3-el
csökkentve a fogyasztók terhét. A szerződés módosításának az önkormányzat 2017. évi
költségvetésére gyakorolt hatása 12,5 millió Ft-os forrás kiesés, mai abból adódik, hogy a
vagyonkezelési szerződésben 12,5 millió Ft-tal szereplő eszközök bérleti díját, a bérleti
üzemeltetési szerződésben nem tudtuk érvényesíteni.
Az Önkormányzat működőképességének megőrzése céljából javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek a pályázat beadását az alábbi határozati javaslat szerint:

……………/2017.(IX. 28.)sz.

határozati javaslat:

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok 2017.
évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázaton való
részvételről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pont szerint kiírt
támogatásra igényt nyújt be a település 2017. évi költségvetési forrás hiányának
fedezésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2017. szeptember 21.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. szeptember 28-ai ülésére a
0105/27. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló bázisállomás építéséhez szükséges földterület
bérbeadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
2017. augusztusában levélben kereste meg önkormányzatunkat a Generálcom Kft abból a
célból, hogy a DIGI kft megbízásásból Fegyvernek külterületén a 0105/27 hrsz.-ú ingatlanon
200 m2 nagyságú földterületen egy bázisállomást létesítsen.
Az előzetes egyeztetések során az állomás helye meghatárosásra került ez a megkereséstől
eltérően összesen 300 négyzetméteren valósulna meg.
A területet 2029-ig bérelné a DIGI kft. évente 500.000,- Ft + ÁFA bérleti díjért. A bérleti díj a
mindenkori KSH árindex mértékével módosítható lenne.
Az állomás a tervek szerint 2018-ban valósulna meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megvitatni és a határozatot
elfogadni szíveskedjen!
……………/2017.(IX. 28.)sz.

határozati javaslat:

A 0105/27. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló bázisállomás építéséhez szükséges földterület
bérbeadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 0105/27 hrsz-ú
ingatlanon lévő 300 m2-es terület bérbeadásával és elfogadja a határozat mellékletét
képező bérleti szerződést.

2.)

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a szerződés aláírására.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport
Fegyvernek, 2017. szeptember 21.
Tatár László
polgármester

Állomás kód: JN31155 Fegyvernek

Iktatószám:

Bérleti szerződés
amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Fegyvernek Város Önkormányzata
Székhely:
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Nyilvántartási szám:
409997
Adószám:
15736534-2-16
Bankszámlaszám:
11745066-15409993
Képviseli:
Tatár László polgármester
mint bérbeadó (a továbbiakban: a „Bérbeadó”),
másrészről a
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09667975, adószám: 12175136-2-44, bankszámlaszám: 13700016-03848016-00000000,
képviseli: Florin Ungureanu ügyvezető) mint bérlő (a továbbiakban: a „Bérlő”)
együttesen: Felek között, alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel.
1.

Preambulum

1.1.
A Bérlő a rádiófrekvenciákra vonatkozó állami tulajdonosi jogok gyakorlójával, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalával kötött Hatósági Szerződése alapján
frekvenciahasználatra jogosult és mobil távközlési szolgáltatást nyújt Magyarország területén. A
szolgáltatás biztosítása érdekében a Bérlő Magyarország területén nyilvános, mobil, cellás
rádiótelefon hálózatot épít ki, melynek üzemeltetését távközlési állomások (a továbbiakban: az
„Állomás”) létesítésével teszi lehetővé.
2.

A Szerződés tárgya

Ingatlan címe:
Helyrajzi szám:
Terület:

5231 Fegyvernek, külterület 0105/27
5231 Fegyvernek, külterület 0105/27
200 m2 terület fenti helyrajzi számú területen

2.1.
A Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonában van a Törökszentmiklósi Járási
Hivatal Földhivatali Osztályánál Fegyvernek 0105/27hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a
Fegyvernek, külterületén található ingatlan, melyet jelen szerződés (a továbbiakban: a
„Szerződés”) elválaszthatatlan részét képező földhivatali térképmásolat jelöl. A Bérbeadó a jelen
pontban meghatározott ingatlanon fennálló tulajdonjogát tulajdoni lap másolattal igazolja, amely
egyben a Szerződés 1. számú melléklete.

2.2.
A Bérbeadó a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe
veszi a 2.1 pontban meghatározott ingatlan (földhivatali besorolása szerint: szántó) közösen
kijelölt, megközelítőleg 200 m2 területű részét (a továbbiakban: a „Bérlemény”) távközlési
torony építéséhez, ahhoz kapcsolódó egyéb műszaki berendezések telepítéséhez, illetve a
tornyon antennák elhelyezése (együttesen Állomás) céljából. A Bérlemény pontos adatait a jelen
Szerződés aláírását követően készítendő kiviteli terv tartalmazza, melynek 1 példányát a Bérlő a
kivitelezés megkezdését megelőzően a Bérbeadó részére megküldi. Amennyiben a Bérbeadó a
kiviteli terv kézhezvételét követő 10 napon belül kifogást nem emel, úgy a kiviteli tervet a Felek
jóváhagyottnak tekintik, amely alapján a Bérlő az Állomás kivitelezésére jogosult.
2.3.
A Bérlő jogosult a 2.2. pontban meghatározott területen az Állomás létesítése, üzemszerű
működése és fejlesztése érdekében távközlési tornyot, antennákat vagy antennarendszert, az
Állomás rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi berendezést, tartószerkezetet, az
azokat összekötő kábelrendszereket, valamint az elektromos energia fogyasztásmérőjét
telepíteni és üzemeltetni.
2.4.
A Bérleményen belül telepíteni és üzemeltetni kívánt berendezéseket, a
tartószerkezeteken elhelyezett antennák típusát, darabszámát, az összekötő kábelrendszer
kábeleinek és vezetékeinek típusát és darabszámát a Bérlő műszaki igényei szerint, a bérelt
területen, szabadon módosíthatja a terület növekedése nélkül.
2.5.
A Bérbeadó a Bérlemény bérbeadására a Bérbeadó képviselő testület ………………………. Kt.
számú határozata alapján jogosult.
3.

A Szerződés időtartama

3.1.
A Felek a jelen Szerződést az aláírás napjától 2029. június 15. napjáig tartó határozott
időtartamra kötik (elsődleges időtartam).
3.2.
A Szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik 5 (öt) évvel, amennyiben a Bérlő a
Szerződés lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja
meghosszabbítani. A Szerződés hatálya ezt követően automatikusan minden alkalommal 5 (öt)
évvel (kiterjesztett időtartam) meghosszabbodik, amennyiben a Bérbeadó vagy a Bérlő a Szerződés
lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja
meghosszabbítani.
4.

A Bérbeadó jogai és kötelezettségei

4.1.
A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Bérlemény felett rendelkezni, a
Bérlemény nem minősül köztulajdonnak, nem idegenítették el harmadik személyek részére, nem
adták bérbe, nem képezi bírósági, kisajátítási vagy más vita tárgyát, nincs lefoglalva, per-, teher-,
igény- és szolgalommentes.
4.2.
Amennyiben a kivitelezési munka a hatályos jogszabályi előírások alapján építési
engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a Bérbeadó kifejezetten, véglegesen és
visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlő az építési, a későbbiekben a használatbavételi, vagy
más hatósági eljárást saját nevében kezdeményezzen és lefolytasson. A Bérbeadó, a jogszabályi
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előírások alapján az engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát
véglegesen és visszavonhatatlanul megadja. Bérbeadó az esetlegesen szükséges talajmechanikai
vizsgálatok és/vagy alapfeltáráshoz hozzájárulását jelen Szerződés aláírásával megadja.
4.3.
A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a Bérlő, a Bérlő megbízottai illetve
vállalkozói számára az Állomás területére történő bejutást az év az 365 (366) napján, napi 24
órában. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a Bérbeadó teljes felelősséggel
tartozik.
4.4.
Szükség esetén az ingatlanon Bérlő Bérbeadóval egyeztetett nyomvonalon megközelítési
utat építhet a Bérleményhez a legközelebbi közterület irányából.
4.5.
A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlő az
Állomás energia- és átviteltechnikai ellátásához szükséges föld- és/vagy légkábelt a jelen
Szerződésben meghatározott ingatlan Bérbeadóval egyeztetett területén átvezesse, amelyért a
Bérleti díjon felül egyéb díjat, követelést nem jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni.
4.6.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés megkötéséhez és aláírásához
a Bérbeadó részére a saját érdekkörében felmerült okból jóváhagyás vagy engedély szükséges,
annak beszerzése és az ezzel kapcsolatos költségek a Bérbeadót terhelik.
4.7.
A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az ingatlant harmadik
személynek bérbe adni, vagy más módon rendelkezésére bocsájtani távközlési hálózat
építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy olyan más tevékenységhez, amely az Állomás
rendeltetésszerű működését befolyásolhatja. A Bérlő köteles hozzájárulását megadni,
amennyiben a harmadik személy tevékenysége a Bérlő tevékenységét bizonyítottan nem zavarja.
4.8.
A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményen felépítendő, a Bérlő tulajdonában lévő
Állomás közvetlen környezetében csak olyan tevékenységet folytathat, amely a Bérlő által
nyújtott távközlési szolgáltatást nem akadályozza. Akadályozónak minősülhet például az
üzemelő Állomás antennái előtt elhelyezésre kerülő hirdetőtábla, egyéb magas építmény
létesítése, vagy olyan távközlési, illetve egyéb műszaki berendezés üzembe helyezése, amely az
Állomás működését zavarja.
4.9.
A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott
ingatlanon az általa esetlegesen tervezett – az Állomás működését, üzemeltetését érintő – építési
tevékenységgel kapcsolatosan egyeztetést folytat Bérlővel és a kivitelezési munkálatokat
kizárólag Bérlő jóváhagyásával kezdheti meg. Az egyeztetés elmaradásával vagy hiányosságaival
a Bérbeadó a Bérlőnek okozott kár megtérítésére köteles.
4.10. A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a jelen Szerződésből eredő
jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, engedményezni vagy bármely más
módon átengedni.
4.11. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot és kötelezettséget vállal, hogy
amennyiben a Bérleményt vagy az egész ingatlant, amelyben a jelen Szerződés tárgyát képező
Bérlemény található bármilyen formában elidegeníti vagy megterheli, akkor a Bérlemény
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tulajdonjogát, vagy azzal kapcsolatos bármely jogot megszerző harmadik személy köteles
betartani a jelen Szerződésben meghatározottakat. Az ennek elmaradásával vagy hiányosságával
a Bérlőnek okozott teljes kárért a Bérbeadó felel. Az új tulajdonos, vagy más jogosult a jelen
Szerződést nem mondhatja fel a határozott időtartam elteltéig.
4.12. A Bérbeadó előzetesen köteles a Bérlőt írásban tájékoztatni a Bérleményt magában
foglaló ingatlan esetleges speciális kötelező előírásairól (pl.: SzMSz, Házirend, tűz-,
balesetvédelmi előírások, stb.).
4.13. A Bérbeadó köteles a Bérleményt magában foglaló ingatlant vagy ingatlanrészt az
Állomás fennállása alatt a Szerződés céljára tekintettel rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban tartani.
5.

A Bérlő jogai és kötelezettségei

5.1.
A Bérlő a Bérleményt – a 2.2. pontban és a későbbiekben készítendő kiviteli tervben
meghatározottak szerinti – az Állomása elhelyezésére és üzemeltetésére használhatja.
5.2.
A Bérlő kötelessége a Bérleményben felszerelt, elhelyezett berendezéseinek, eszközeinek
karbantartása, előírásszerű üzemeltetése.
5.3.
A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Állomása üzemeltetésénél a vonatkozó és
hatályos magyar szabványokat és biztonságtechnikai előírásokat betartja, és azok betartásáról
gondoskodik, továbbá az általa létrehozni kívánt létesítmény felépítéséhez a szükséges hatósági
engedélyeket beszerzi. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő az engedélyek megszerzésének
meghiúsulása, módosulása illetőleg azok esetleges visszavonása, gazdasági érdekei változása vagy
hálózatának módosulása esetén jogosult rendes felmondással harminc (30) napos felmondási
idővel felmondani a jelen Szerződést minden további jogkövetkezmény nélkül.
5.4.

A Bérlő által felszerelt összes berendezés és felszerelés a Bérlő tulajdonában marad.

5.5.
A Bérlő az Állomás építése, üzemeltetése, átalakítása vagy korszerűsítése során a
Bérlemény uralkodóingatlanában bizonyítottan neki felróhatóan okozott károkat, –ide értve az
esetleges zöldkárokat is-, hibákat, sérüléseket megtéríteni vagy a saját költségén azonnal
helyreállítani, kijavítani köteles.
5.6.
A Bérlő kijelenti, hogy berendezései az ingatlanon működő, a hatályos szabályoknak,
előírásoknak és szabványoknak megfelelő műszaki berendezéseket (rádió, televízió,
számítógép), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rádióengedélyével rendelkező
egyéb híradástechnikai berendezések működését nem zavarják és az Állomás eleget tesz a 0 Hz300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek
lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM
rendeletben, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi
határértéknek.
5.7.
A Bérlő feladata és kötelessége, hogy munkatársaival, megbízottaival és alvállalkozóival –
a 4.12. pont szerinti, - a Bérbeadó üzemeltetési rendjét, speciális előírásait, tűz-, munka- és
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balesetvédelmi, és más egyéb kötelező előírásait megismertesse, és azokat betartsa és
betartassa.
5.8.
A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő tevékenységével kapcsolatos valamennyi költség a
Bérlőt terheli.
5.9.
A Bérlő a Bérleményben a bérelt terület nagyságának növekedését eredményező
műszaki átalakítást igénylő munkálatok elvégzésére a Bérbeadó előzetes, írásbeli
hozzájárulásával jogosult.
5.10. A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót a jelen Szerződésben rögzített jogainak és
kötelezettségeinek harmadik fél részére történő átruházásáról, engedményezéséről, vagy a
Szerződés átruházásáról. A Bérleményt a Bérlő a Bérbeadó egyidejű tájékoztatásával úgy
jogosult albérletbe vagy harmadik személy használatába adni, hogy az albérlő és a használó
magatartásáért úgy felel, mintha a Bérleményt maga használta volna.
5.11. A Bérlő a 2.2. pontban megjelölt nagyságú területen, a Bérleményen belül jogosult a
Bérbeadó tájékoztatása mellett, átalakítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatokat végezni.
5.12. A Bérlő köteles más harmadik távközlési szolgáltató, a Bérlő Bérleménye területén
belülre és a Bérlő által kiépített műszaki infrastruktúrára történő betelepülése esetében a
Bérbeadó részére 20% bérleti díj felárat fizetni. Amennyiben a betelepülő részére többlet
helyigény szükséges, úgy arról a betelepülő más harmadik fél és a Bérbeadó külön, jelen
Szerződéstől független megállapodást kötnek.
6.

Bérleti díj

6.1.

Bérleti díj és fizetési feltételek

Bérleti díj

500.000 Ft + ÁFA/év azaz ötszázezer forint + ÁFA/év

Bérleti díj érvényessége:
Díjfizetés esedékessége
Bérbeadó
bankszámlaszáma
Bérlő számlázási címe

2018. december 31.
negyedévente
11745066-15409993
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.

A Bérlő a bérleti díjat negyedévenként előre köteles megfizetni, a Bérbeadó által kibocsátott
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján a Bérbeadó bankszámlaszámára.

6.2.
Az első számla kiállításának időpontja
A Bérbeadó a bérleti díjra a kivitelezés megkezdése napját követően jogosult, melyet a Bérlő
címére számlázhat. A kivitelezés megkezdését követő első számla tartalmazza a kivitelezés
megkezdése napjától a kivitelezés megkezdése félévének utolsó napjáig számított bérleti díj
időarányos összegét. A kivitelezés megkezdését követő első számlán a Bérbeadó a teljesítés
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időpontjaként a kivitelezés megkezdése napját követő 30. napot jelöli meg, mely nap megegyezik
a fizetés esedékességével.
6.3.
A Bérbeadó köteles a számláján az Állomás azonosítóját (JN31155 Fegyvernek) és a
számlázási időszakot feltüntetni, ellenkező esetben a Bérlő jogosult a számlát, mint azonosításra
alkalmatlant visszaküldeni.
6.4.
A Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó 30 napos fizetési póthatáridő
megjelölésével fizetési felszólítást küld a Bérlőnek. A Bérbeadó a késedelem napjától jogosult a
Polgári Törvénykönyv 6: 48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra. A
bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó jogosult a Szerződést felmondani, ha a
Bérlő a póthatáridő elteltéig sem fizetett. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen
Szerződést a jelen pontban meghatározott eseten kívül felmondással nem szüntetheti meg.
6.5.
A bérleti díj tartalmazza a Bérbeadó által a Szerződés alapján nyújtott összes
szerződésszerű teljesítés ellenértékét. A Bérbeadó a Szerződésben meghatározott bérleti díjon
felül egyéb díjat, kiadást, rezsit illetve költséget, vagy bármilyen más jogcímen követelést nem
jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése
esetén a Felek elszámolnak egymással úgy, hogy a Bérlő a bérleti díj fizetésére a Bérlemény
tényleges használatának utolsó napjáig köteles. Arra az időre, amely alatt a Bérlő a Bérleményt a
saját felróható magatartásán kívül felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár. A Bérlő
által előre fizetett bérleti díj visszatérítésére a Bérbeadó a Bérlő által elkészített elszámolás
kézhezvételét követő 8 napon belül köteles. Amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Szerződés
megszűnését követően nem adja vissza a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően, úgy
használati díj fizetésére köteles, melynek napi összege megegyezik a félévre érvényes bérleti díj
1/180-ad részével.
6.6.
A Bérbeadó jogosult a bérleti díjat 2019. január 1. napjától évente módosítani a tárgyévet
megelőző évre (az év január-december időszakára) vonatkozó, a KSH által hivatalosan közzétett
fogyasztói árindex változás mértékéig. A módosított bérleti díjat a Bérbeadó a jelen
Szerződésben meghatározottak szerint kiállított tárgyévre szóló számláiban jogosult
érvényesíteni. A Bérbeadó jelen pontban meghatározott módosítási és a bérleti díjra vonatkozó
igénye az esedékesség időpontjától számított egy év alatt évül el.
7.

A Bérlemény átadás-átvétele, berendezése, átalakítása és visszaadása

7.1.
A bérlet kezdetekor a Bérlemény munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül,
mely tartalmazza a Bérlemény állapotának és felszereltségének leírását, és amelyet mindkét Fél
meghatalmazott képviselője aláír.
7.2.
A Bérleményen és a meglevő berendezéseken a Bérlő szükség esetén jogosult az indokolt
műszaki változtatásokra.
7.3.
Az elsődleges, vagy a kiterjesztett bérleti időtartam lejártát követően, ha a Szerződés
meghosszabbítására nem kerül sor, vagy ha a fentiekben foglaltak szerint a Bérlő visszaadja a
Bérleményt, a felszereléseket jogosult elszállítani. A Bérbeadó megállapodhat a Bérlővel a
berendezés, illetve a változtatások megtartásáról, amennyiben kifizeti a Bérlőnek az ingatlan
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értékét növelő változtatások ellenértékét, a Felek a Ptk. 6:337. § alkalmazását kizárják. A Bérlő a
Bérlemény visszaadásakor az általa okozott hibák elhárításán kívül semmilyen átalakítási vagy
felújítási munka elvégzésére nem kötelezhető, de köteles a szerződésszerű használattal járó és a
természetes elhasználódás figyelembe vételével az eredeti állapotot helyreállítani és ennek
költségeit (pl.: rekultiváció) viselni, illetve a terület eredeti földhivatali művelési ágának
visszaállítását földhivatali eljárás keretei között saját költségére elvégezni.
7.4.
A Bérlemény visszaadásáról a Felek jegyzőkönyvet készítenek, amelyet meghatalmazott
képviselőik írnak alá.
7.5.
A Bérbeadó a bérlet tartama alatt szavatol a Bérlemény per-, és igénymentességéért. A
Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a Bérlemény vonatkozásában
harmadik személyt nem illet meg előbérleti, szolgalmi, használati, rendelkezési vagy birtokjog,
vagy bármilyen más jog, amely a Bérlő jogainak gyakorlását vagy a Bérlemény zavartalan
használatát akadályozza, vagy korlátozza.

8.

Az Állomás energiaellátása

8.1.
A Bérlő az Állomás villamosenergia-ellátása érdekében törekszik arra, hogy a területileg
illetékes hálózati engedélyessel vagy a jogosult energiakereskedővel kössön szerződést és főmérőt
építsen ki. A Bérlő az elektromos energia költségeket közvetlenül az energiakereskedőnek vagy
az áramszolgáltatónak fizeti meg.
8.2.
A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Bérlő, a tárgyi ingatlanon, vagy
az ingatlan közelében elérhető, méretlen fogyasztói villamos hálózatról, saját költségén főmérős
csatlakozási pontot és mérőhelyet alakítson ki. A Bérbeadó vállalja, hogy együttműködik a Bérlővel
az Állomás működéséhez szükséges, az ingatlant érintő, azon áthaladó mért elektromos
kábelnyomvonal kijelölésében. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót, hogy az Állomás villamos
teljesítmény igénye várhatóan maximum 3 x 10A.

9.

Vis maior

9.1.
Egyik Fél sem köteles helytállni a Szerződés szerinti nyilatkozatai, szavatosságvállalásai,
feltételei vagy kötelezettségei bármilyen, vis maiornak minősülő eseményből fakadó késedelméért
vagy nem teljesítéséért. Vis maiornak minősül különösen az elháríthatatlan erőhatalom, a műhold,
földi távközlés hálózat, vagy más szétosztási mód, legyőzhetetlen erőhatalomból, elemi csapásból
származó, vagy egyéb hasonló okból származó, a Feleknek fel nem róható meghibásodása. A vis
maior okán késedelmesen teljesítő vagy nem teljesítő Fél minden indokolt erőfeszítést köteles
megtenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb folytathassa nyilatkozatai, szavatosságai,
vállalásai vagy kötelezettségei teljesítését, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a teljesítés 30
(harminc) napon belül nem folytatható, a Bérlő jogosult 30 (harminc) napos felmondási határidővel
felmondani a Szerződést.
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10.

A szerződés megszűnése

10.1.

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben:
a határozott időtartam lejár;
a határozott (elsődleges), illetve a kiterjesztett időtartam lejártát megelőzően a
Szerződés 3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Felek megszüntetik;
a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
a jelen Szerződésben meghatározott esetekben; vagy
a Bérlemény megsemmisül.

11.

Értesítések

A Feleknek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban minden nyilatkozatot, értesítést írásban kell
közölniük. A Felek a szerződéses nyilatkozataikat egymással személyes átadással, vagy a
Szerződésben rögzített címre feladott könyvelt postai küldeményben kötelesek közölni. A Felek a
Szerződésben rögzített adataikban bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul írásban
kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából származó bármilyen jogkövetkezmény a
mulasztó Felet terheli. A kapcsolattartásra kijelölt személyek:
A Bérbeadó részéről
Cégnév/Intézmény:
Kontakt személy:
Cím:
Telefon:
E-mail:

Fegyvernek Város Önkormányzata
Tatár László polgármester
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
+36 56/556-010
hivatal@fegyvernek.hu

A Bérlő részéről
Számlázással kapcsolatos ügyekben:
Cégnév:
Divízió:
Cím:
Telefon:
E-mail:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft
Mobil telekommunikációs osztály
1134 Budapest, Váci út 35.
munkaidőben +36 70/466-6292
allomasszamlazas@digi.co.hu
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Szerződéses ügyekben:
Cégnév:
Divízió:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft
Mobil telekommunikációs osztály
Németh Zsófia
1134 Budapest, Váci út 35.
+36 70/320-6453
zsofia.nemeth@digi.co.hu

Üzemeltetési ügyekben:
Cégnév:
Divízió:
Cím:
Telefon:
E-mail:
12.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft
Mobil telekommunikációs osztály
1134 Budapest, Váci út 35.
+36 70 984 6845
mobilkarbantartas@digi.co.hu

Egyéb rendelkezések

12.1. A Felek megállapodnak, hogy minden információ, amelyet a Felek akár szóban vagy írásban,
direkt vagy indirekt módon a másik Fél tudomására hoznak, bizalmasan, üzleti titokként kezelendő.
A Felek nem jogosultak bizalmas információ átadására harmadik személy részére, és nem
használhatják azt fel a másik Fél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Szerződés
tekintetében titkosnak és bizalmasnak minősül minden olyan információ, tekintet nélkül arra, hogy
az mikor keletkezett és mikor jutott a Felek birtokába, valamint arra, hogy az adathordozón
rögzítésre került-e vagy sem, amely a másik Fél működésére, eljárásaira, terveire, szándékaira,
koncepcióira, know-how-jára, kereskedelmi titkaira, piaci lehetőségeire, üzleti kapcsolataira vagy
egyéb üzleti ügyeire vonatkozik.
12.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
12.3. A Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben ez
sikertelen lenne, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
12.4. A Bérlő nem felel a Bérleményen elhelyezett berendezései és felszerelései által okozott
olyan károkért, amelyek a Bérlő érdekkörén kívül eső okból következtek be, A Felek
megállapodnak, hogy a Ptk. 6:337. § -ban meghatározott zálogjog alkalmazását kizárják.
12.5. A jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét Fél cégszerű
aláírásával módosítható.
12.6. A Bérbeadó nyilatkozik, hogy az általa megadott és a jelen Szerződésben meghatározott
számlaszám hiteles, továbbá vállalja, hogy annak változásáról a Bérlő részére minden esetben
cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatba foglalt értesítést küld. Amennyiben a Bérlő a Szerződésben
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megjelölt, vagy azt követően vele ismertetett számlaszámra teljesít kifizetést, a teljesítéssel
kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott
nyilatkozatáért teljes körű és feltétlen felelősséget vállal, megvédi és mentesíti a Bérlőt minden, a
nyilatkozattal kapcsolatban felmerült felelősség alól, és megtéríti a Bérlő felmerült teljes kárát.
12.7. Mindkét Fél kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a másik Fél
vezető tisztségviselőjével szemben a jelen Szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy
egyéb igényt érvényesítsen. A másik Fél vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra
közvetlenül hivatkozhatnak.
12.8. A jelen Szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és hatályon kívül helyez
minden korábbi, a jelen Szerződés létrejöttét megelőző akár szóbeli, akár írásbeli ajánlatot,
ígéretet, megállapodást, intézkedést vagy tárgyalást. A jelen Szerződéssel kapcsolatos üzletági
szokások csak annyiban válnak a jelen Szerződés részévé, amennyiben azokról a jelen Szerződés
kifejezetten rendelkezik, vagy az a Bérlő jelen Szerződéssel elérni kívánt céljai érdekében
szükséges.
A jelen Szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
5 példányban aláírták.

Fegyvernek, 2017. szeptember 21.

Budapest, 2017. ………………………………

....................................................................................
Fegyvernek Város Önkormányzata
Bérbeadó
Tatár László polgármester

………......................................................................................
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Bérlő
Florin Ungureanu ügyvezető
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1. sz. Melléklet
Ingatlan tulajdoni lap
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2. sz. Melléklet
Térképmásolat
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-ai ülésére a
start közfoglalkoztatáshoz szükséges termőföld bérleti szerződés megkötéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. §. (4) –(5) bekezdése
lehetőséget biztosít arra, hogy a Nemzeti Földkezelő Szervezet a Nemzeti Földalapba tartozó
ingatlanokra vonatkozó, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti
földhasznosítási kötelezettségének legfeljebb egy gazdasági évre terjedő időszakra megbízási
szerződés megkötésével eleget tegyen. A jelenleg érvényben lévő, start közfoglalkoztatási
program keretében hasznosított megbízási szerződések 2017. október 15-ig érvényesek.
Ahhoz, hogy 2017. október 16-tól megbízási szerződés keretében továbbra is hasznosítani
tudja az önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokat a Képviselőtestület
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötése érdekében szükséges
intézkedések megtételére, illetve vállalja az 1.350.- Ft/AK/év mértékű használati díj
megfizetését.
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
………/2017.(IX.28.) sz.

határozati javaslat:

A start közfoglalkoztatáshoz szükséges termőföld bérleti szerződés megkötéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
start közfoglalkoztatás keretén belül használt Nemzeti Földalapba tartozó
Fegyvernek 0374/9 hrsz-ú (179,9 AK) és Nagykörű 0196/50 hrsz-ú (89.94 AK)
ingatlanokat az önkormányzat 1 évre bérbe vegye.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár
László polgármestert a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtt a megbízási
szerződés megkötése érdekében szükséges intézkedések megtételére és a
megállapodás aláírására.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az
1.350.- Ft/AK/év mértékű használati díj megfizetésére, összesen 364.284,- Ft
összegben.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. szeptember 26.
Tatár László
polgármester
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5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. szeptember 28-ai ülésére az
Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek önkormányzata évek óta nagy hangsúlyt helyez a település fejlesztésének
megalapozására, ennek érdekében számos célzott szakértői anyagot, fejlesztési
dokumentumot készíttetünk.
Korszerű, helyi konszenzuson alapuló fejlesztési dokumentumok nélkül a város felkészületlen
a területi folyamatok kezelésére, kisebb az esélye a fejlesztési támogatások megszerzésére, az
itt élőpolgárok életminősége javítására, illetve a helyi gazdaság fejlesztésére. Ezért nagyon
fontos, hogya „Zöld város kialakítása Fegyverneken” című projekt keretében befejeződött
városunk Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) elkészítése.
Az ITS meghatározza azokat a rövid és középtávú városfejlesztési feladatokat, amelyek a
legreálisabbaknak és a településfejlesztési szempontból a legfontosabbaknak tartunk.
Az ITS készítésének folyamatát, valamint tartalmi követelményeit a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
c. jogszabály tartalmazza.
2017. augusztus 31-ig elkészült a Megalapozó Vizsgálat, valamint az ITS egyeztetési
munkaanyaga. Ezt követően a 107/2014. (VI.19.) számú önkormányzati határozat
„Fegyvernek Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól” önkormányzati határozatban szabályozott
módon megtörtént, és 2017. szeptember hónapjában lezajlott az elkészült Megalapozó
Vizsgálat és az ITS véleményezése.
Az ITS fent hivatkozott jogszabályokban meghatározott egyeztetési folyamatát,
véleményezési eljárását lefolytatta a Polgármesteri Hivatal, az ITS tartalmi kérdéseivalamint
az ITS tervezete folyamatosan nyilvánosságot kapott a városi honlapon való közzététel
formájában, valamint a véleményezésre az összehívott Munkacsoport Megbeszéléseken is
lehetőség volt.
Az ITS egyeztetési tervezetét írásban véleményeztéka jogszabály szerinti egyeztetésében részt
vevőállamigazgatási szervek. A határidőben beérkezőválaszok között kifogásoló észrevétel,
elutasító vélemény nem szerepelt, a Véleményező Szervek az ITS-t a jogszabályoknak
megfelelő tartalmú, testületi előterjesztésre és elfogadásra alkalmas dokumentumnak
minősítették.
Ezzel ellentétes vélemény a folyamatos közzététel során sem érkezett be a Hivatalhoz.
A beérkező érdemi vélemények és illeszkedő javaslatok bedolgozásra kerültek a
dokumentumokba, melyeknek jelen előterjesztés mellékletét képező előterjesztési változatát
2017. szeptember 26-án átadott Önkormányzatunknak a Megalapozó Vizsgálatot és az ITS-t
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készítő Forensys Kommunikációs Tanácsadó Kft.A beérkezett vélemények és az arra adott
tervezői válaszok megtalálhatók az előterjesztés mellékleteként található „Fegyvernek Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti
egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények” című dokumentumban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Mellékletek:




Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó Vizsgálat (előterjesztési változat)
Integrált Településfejlesztési Stratégia (előterjesztési változat)
Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm.
Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények

………./2017.(IX.28.) sz.

határozati javaslat:

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés
mellékletét képező „Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó Vizsgálatát”
és „Integrált Településfejlesztési Stratégia” című dokumentumokat.
A határozatról értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Nardai Dániel
Fegyvernek, 2017. szeptember 27.

Tatár László
polgármester
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1 Bevezetés
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város középtávú fejlesztési
irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az
önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján.
Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év
városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét.
Fegyvernek Integrált Városfejlesztési Stratégiával nem rendelkezik. Az ITS számos külső
tényező felülvizsgálata alapján készült el.
Külső tényezők változásai:
A hazai szakpolitikai és jogszabályi környezetben bekövetkezett változások, illetve a 20142020-as időszakra vonatkozó országos és megyei fejlesztéspolitikai elképzelések
megfogalmazása. Különös tekintettel:
az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait
rögzítő 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet megalkotására, melynek értelmében a
Stratégia tartalmi követelmény rendszere jogszabályban rögzítésre került, a
korábbiakhoz képest bővült, változott.
Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket
meghatározó dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az
Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 1/2014 (I.3) OGy. határozattal történő elfogadására; valamint az Országos
Területrendezési Terv (OTrT) 2014. február 1-től hatályos módosításaira.
Az OFTK az országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszerét és középtávú (2020ra vonatkozó) céljait fogalmazza meg, foglalkozik a városhálózat szerkezetének
alakulásával, a városfejlesztés nemzeti prioritásainak felvázolásával.
Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit
megőrző, azokra építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi,
közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja,
hogy a vidéki települések népességmegtartó erejének erősödését, az agrár- és
élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek jövője a vidéki foglalkoztatást biztosító
további gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági diverzifikációt, a helyi
gazdaság megerősítését.
A Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történő
felülvizsgálatára, megalkotására. Az egymással közel egy időben zajló tervezés
eredményeként a korábbiakhoz képest nagyobb lehetőség nyílik a megye, a
megyei jogú városok, valamint a megye többi városát érintő fejlesztések
összehangolására, a fejlesztések egymást kiegészítő és egymást erősítő
hatásainak kihasználására.
Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új
támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez
kapcsolódó jogszabályok:
Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedést, mint fölérendelt cél szem előtt tartva az EU öt nagyszabású
célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi
befogadás és a klíma/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván
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megvalósítani a kohéziós politika eszközrendszerén keresztül. A kohéziós politika
megvalósítását célzó ún. közös rendelkezéseket tartalmazó rendelet rögzíti azt a
11 tematikus célkitűzést, melyek támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az
EU 2020 céljaihoz.
Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó Stratégiájában kiemelt figyelmet kap a
városok fejlesztése. Az ERFA prioritásainak mindegyike megvalósítható városi
környezetben, a rendelet azonban kifejezetten városi problémák kezelésére
irányuló beruházási prioritásokat is meghatároz.
az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került
hazánk Partnerségi Megállapodása (2015. szeptember), amelyben Magyarország
a 2014-2020 időszakra vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és
kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, melyek alapvetően meghatározzák az Európai
Strukturális és Beruházási Alapok forrásainak eredményes és hatékony
felhasználásának hazai feltételeit.
a Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és
Brüsszel által részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a
következő támogatási időszak Operatív Programjai.
Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb
forrásokat tartogató Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP)
kapcsolódóan a stratégia készítésével párhuzamosan zajlik megyei Integrált
Területi Programok (ITP) tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési
elképzelések összegyűjtése, rendszerezése.
A külső és tényezők a Belügyminisztérium EU-s támogatási forrás igénybevételével a megyei
települések számára is biztosítja, valamint szakmailag támogatja a tervezési munkát a
„Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi kerületekben –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében.
A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy átfogó tervezési
rendszer egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja
össze.
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A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését:
a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes
településrendezési jogintézményekről tartalmi elvárásai;
a Városfejlesztési Kézikönyv (Második javított kiadás, NFGM 2009. január 28.) tartalmi
javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai;
Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és
középvárosok és a fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak
elkészítéséhez 2014-2020” c. módszertani dokumentum segíti.
A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és
helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat elvégzése, valamint a
Településfejlesztési Koncepció hosszú távú célrendszerének felülvizsgálata előzte meg.
A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, tendenciákra
támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét,
településrendezési háttérét, a stratégiaalkotás számára meghatározva a város és városrészek
legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit.
A megalapozó vizsgálati fázis elemzéseihez a szakértők támaszkodhattak a KSH 2001. és 2011.
évi Népszámlálás eredményeire mind a városi, mind a városrészi elemzések során, valamint a
Belügyminisztérium részéről a szakértői munkát támogató TEIR ITS modul adatállományára.
A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek a
város önkormányzatának információszolgáltatásra:
a megalapozó vizsgálat jogszabályi elvárások szerinti kidolgozása érdekében helyi adatokra,
ágazati koncepciókra, dokumentumokra;
a stratégia alkotás fázisában a 2014-2019 közötti időszakra irányuló Gazdasági
Ciklusprogramban foglaltakra,
a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint
a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk,
munkacsoport ülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit
tartalmazó „soft” információkra.
A stratégia akkor válhat eredményessé, ha:
annak segítségével Fegyvernek városa a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési
potenciálját a 2014-2025 közötti időszakban;
a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része
megvalósul;
az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik;
hozzájárul ahhoz, hogy a városban megvalósuló fejlesztések térben és időben egymással
összehangoltan valósuljanak meg;
az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra
fejlesztéseit is képes ösztönözni.

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

8

2 Helyzetelemzés összefoglalása
2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása
Fegyvernek népességszáma az utóbbi évtizedben folyamatosan csökken  melynek elsődleges
oka a negatív vándorlás  csak úgy, mint a népsűrűség, ami viszont még így is jóval a megyei
átlag felett van. A városban a fiatalok száma csökkenő tendenciát mutat ellentétben az idősek
arányával, amely viszont  az országos tendenciához hasonlóan  nő.
A lakosság elenyésző részét képező általános iskolai végzettséggel sem rendelkező felnőtt
lakosainak száma az országos és megyei átlaggal ellentétben nőtt (50%-kal) a két népszámlálás
között. A magasabb képzettségi szinttel  minimum érettségi  rendelkezők száma növekedett
2001-hez képest. Ennek ellenére Fegyvernek lakosságának iskolai végzettsége összességében
elmarad a megyei átlagtól.
A gazdasági aktivitás terén a népszámlálási adatok alapján az inaktív keresők és az eltartottak
arányának csökkenése figyelhető meg, amely a foglalkoztatottak és a munkanélküliek számának
növekedését indukálta. A munkavállalók közel felét az ipar és építőipar foglalkoztatja (43%).
Fegyverneken a munkanélküliek száma 2004 és 2008 között 505 fő alatt ingadozott, de nem
történt áttörés, a helyi és környékbeli gazdaság nem képes felszívni a munkanélkülieket. A 2009es válság hatására 702 főre duzzadt az álláskeresők száma, azóta folyamatosan csökken.
Az 2013-ban városi rangot kapó település folyamatosan és stabilan fejlődik az utóbbi
évtizedekben. A város kulturálisan fejlett, számos sportegyesület, hagyományőrző csoport és
zenekar otthona.
A belváros fejlettsége regionálisan jónak mondható, a településen egészségügyi és szociális
ellátás biztosított. A fiatal generáció részéről egy elvándorlás tapasztalható, mely leginkább a
felsőoktatás hiányának tudható be.
A városban számos, túlnyomó részt önálló helyi civil szervezet működik az önkormányzattal
egyetértésben. Ezen szervezetek tevékenységükkel az életminőség, a helyi identitás és a
település hírnevének öregbítéséhez is aktívan hozzájárulnak.
Fegyvernek Város Önkormányzata a település és a szolgáltatások infrastruktúrájának szinten
tartása és javítása érdekében folyamatos fejlesztéseket hajt végre a városban, a pénzügyi
finanszírozás korlátozottsága miatt jellemzően Európai Unió-s forrás segítségével. A városban
óvoda, bölcsőde, általános iskola és szakiskola is működik, melyekben a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma jelentős mértékű.
A házi, fogorvosi és védőnői szolgálat vehető igénybe a lakosok számára. Fontos szerepe van a
településen a szociális közszolgáltatásoknak (pl. házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat).
A helyi kulturális élet „központja” a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, mely a pályázati
lehetőségeket kihasználva folyamatos programkínálatot biztosít az érdeklődők részére. A
Pantheonban sok mindent megtudhatunk Fegyvernek híres szülötteiről. Többek között a nemrég
miniszterséget újra az agykutatással felcserélő Dr. Hámori Józsefről, a 2001-ben Kossuth díjjal
jutalmazott Jeney Zoltánról, de a Hollywoodban, a filmekben szereplő oroszlánokat idomító Tóth
Györgyről, a holland királynő fősolymászától, Lelovich Györgyről, aki életének egy időszakában
kecskebékák és lisztkukacok tenyésztéséből tartotta el magát.
A városban fellelhető vállalkozások 68,72%-a a tercier szektorban  melynek aránya
növekedésben van , 23,08% az ipar és építőipar, és csupán 8,21% a rendszerváltást követően
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csökkenő tendenciát mutató mezőgazdaság területén működik. Jelenleg a turisztikai potenciál
kihasználatlan.
A gazdaság bármely ágazatának fejlesztése az önkormányzat adóbevételeit növeli, közvetetten
pedig hat a helyi gazdaság más szektoraira (pl. kiskereskedelem), illetve a magasabb
adóbevételeken, az új munkahelyek megléte miatt nyújtandó kevesebb szociális segély miatt
növekedhet az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások színvonala.
Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a város stabil pénzügyi pozíciójának megőrzése, a
lakosság életszínvonalát javító szolgáltatások bővítése, fejlesztések megvalósítása és megfelelő
tartalék képzése. Legnagyobb bevételét a saját folyó bevételek, illetve az állami hozzájárulások
és támogatások, míg legnagyobb kiadásait a működési költségek adják. A 2013-ban változott az
állam és az önkormányzat közötti feladatmegosztás, mely révén az önkormányzat elesett a SZJA
részesedéstől, az illetékbevételektől, továbbá a gépjárműadó csupán 40%-a maradt a város
kasszájában. Az önkormányzat elfogadott gazdasági programmal rendelkezik 2015-2019-ig, mely
program számos fejlesztést tartalmaz, mind a városfejlesztés, városüzemeltetés, humán és
szociális szolgáltatások, mind pedig a kultúra és sport területén. A városfejlesztéssel kapcsolatos
döntéseket  más településekhez hasonlóan  a képviselőtestület hozza meg, a fejlesztések
végrehajtása a városfejlesztő társaság feladata.
A város egyik legnagyobb problémáján  a foglalkoztató képességen, foglalkoztatási helyzeten 
közfoglalkoztatás keretében próbál segíteni. E mellett lakásfenntartási támogatás is igénybe
vehető a városban.
Fegyvernek területe talajtani szempontból meglehetősen változatos, zömmel löszös üledéken
képződött. Mezőgazdasági szempontból a réti csernozjom és a mészlepedékes alföldi
csernozjomok a meghatározóak. A tudatos tájhasználatnak köszönhetően a lakók termékennyé
és lakhatóvá tették a folyók árterét.
Fegyvernek közigazgatási területén országos jelentőségű tájképvédelmi terület a Közép-Tiszai
Tájvédelmi Körzet, ami a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén található országos
jelentőségű védett terület. Natura 2000-es területből több is található a város közelében.
Fegyvernek zöldterületeinek nagy részét természetközeli vegetáció (nádas területek, belterületi
telkek gazdasági és kerti növényzete), a településen (kül- és belterületen egyaránt) fellelhető volt
anyagnyerő helyek, volt belvíz-erek, hajdani vízfolyások kiszáradt medreinek ligetes növényzete
alkotja. Az elsődlegesen kondicionáló célú, közhasználatú zöldfelületek: az intenzíven fenntartott
közparkok, közkertek területe, további közhasználatú zöldfelületi elemek játszóterek, sport- és
tornapályák, pihenőhelyek, és a vásártér. A belterületi utakat kísérő széles zöldsáv, a nagy
telekméretű ingatlanok kertjei. Sajátos eleme a városi zöldfelületi rendszernek a Fegyverneki
Holt-Tisza mentén található, amely a fenntartás intenzitása és növényállománya miatt a
belterületi zöldfelületi rendszerhez sorolható összefüggő, jelentős növényzettel borított hajdani
ártér.
A városban számos szempontból kiemelt fontossággal rendelkeznek a zöldsávok, fasorok, illetve
azok hiánya. Az iskolák, óvodák udvara jellemzően burkolt, zöldfelületi szempontból csekély
jelentőséggel rendelkeznek.
Fegyvernek közigazgatási szempontból bel- és külterületre oszlik.
A lakóterületre általánosan jellemző az oldalhatáron álló, földszintes oromfalas nyeregtetős
beépítés, a kockaházak és az utcával párhuzamos gerincű házak száma csekély. Az új építésű
lakóépületek nagyobb épületszélességgel és bonyolultabb tetőformával, kontyolással
rendelkeznek.
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Régészeti szempontból fontos és védett területek találhatóak a településen és határán, valamint
védettséget élveznek a külterületen található kunhalmok is. A városon belüli védett épületek,
műemlékek jellemzően – más településekhez hasonlóan - a városközpontban találhatóak, melyek
őrzik a történelmi városképet. A településen nemzeti emlékhely nem található.
A megyeszékhelytől 32 km-re elhelyezkedő település a 4-es számú főút mentén helyezkedik el.
Közúti szempontból a város minden része jól megközelíthető.
A helyi közlekedésben jelentős szerepe van a kerékpárral közlekedőknek, másik részük
személygépkocsival és gyalogosan jár. A kerékpárral közlekedőknek felfestett kerékpársáv áll a
rendelkezésre. A közösségi közlekedésnek a városban elhanyagolható a szerepe. Autóbuszos
közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – néhány összekötő út kivételével –
lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető.
Az autóbuszos közlekedést kizárólag helyközi járatok látják el a környező nagyvárosok irányába,
helyi autóbuszos közlekedés nincs. A település közigazgatási területén nem található
vasútállomás, de a városközponttól 8 km-re van a Fegyvernek-Örményes vasútállomás, mely a
fővonalnak számító 100. számú Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon fekszik, ez a
MÁV 100-as számú, kétvágányú, 25 kV 50 Hz-cel villamosított nemzetközi fővonala.
A város parkolóhelyekkel viszonylag jól ellátott, de új létesítmények esetén új parkolóhelyek
kialakítására lesz szükség.
A Fegyverneki ivóvíz ellátást  mely jelenleg 100%-os  a 4 db mélyfúrású kútból biztosítja a
szolgáltató. Fegyvernek város szennyvízelvezető rendszere kiépítése és műszaki átadása 2015.
július hónapban elkészült, a település 95 %-a került ellátásra, a szennyvíztisztító telep a város
külterületén található. Ipari szennyvíz kibocsátás a városban nem történik.
Fegyvernek villamos energia és gáz ellátottsága biztosított. Megújuló energiák alkalmazása a
városban még nem elterjedt, de az igény egyre inkább megjelenik rá.
Az elektronikus hírközlés infrastruktúráját tekintve a kábeltelevíziós bekötéssel rendelkező
háztartások száma jelenleg 39,8%, e mellett az ezer lakosra jutó internet előfizetések száma 210
körüli. A nyilvános távbeszélő állomások számának csökkenése az utóbbi időben fordítottan
arányos a modern kornak megfelelő mobiltelefonok növekvő használatával.
Fegyvernek felszínét többnyire löszös homok borítja, a mélyedéseket lápi agyagok, a Tisza
mentét lösziszap, öntésiszap, öntésagyag fedi. A felszín alatti vizek tekintetében az érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik – kivéve a vízbázisok
védőterülete, mert azok kiemelt érzékenységűek -, a rétegvíz mennyisége csekély. Fegyvernek
környékén az ártézi kutak száma nagy. A település belvízi szempontból közepesen
veszélyeztetett, árvízvédelmi szempontból nem veszélyeztetett.
A levegő minőségét leginkább befolyásoló szennyezők a közlekedésből, a lakossági fűtésből és a
mezőgazdasági tevékenységekből származnak, a zaj- és rezgésterhelést leginkább a 4-es főúton
közlekedő járművek adják.
A városban a közszolgáltató működtet szelektív hulladékgyűjtést, amely a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés keretében valósul meg.
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SWOT elemzés
Erősségek

jó megközelíthetőség, a 4. számú főút
közelsége
mezőgazdasági termelés természeti
adottságai (termőföld) jók
kialakult mezőgazdasági termelési
hagyományok
jelentős arányú öntözhető földterület
kertkultúrás növénytermesztési (földieper,
dinnye) hagyományok
Holt- Tisza mint gazdasági és turisztikai
forrás
kiépült települési infrastruktúra
jól kiépült, működő egészségügyi
alapellátás
művészeti hagyományok (zene, tánc)
aktív civil szervezetek
Szolnok, Törökszentmiklós közelsége
működő oktatási intézmények
kijelölt ipari zóna
magas színvonalú sporttelep
térségi szerep: oktatás, igazgatás, sport

Fegyvernek Város Önkormányzata

Gyengeségek

autópálya közelségének jelenlegi hiánya
4. számú főút kapacitása korlátozott,
műszaki állapota gyenge
nincs termékfeldolgozás
munkanélküliség szintje magas
öregedő népesség
piacképes képzettségű munkaerő hiánya
kihasználatlan turisztikai lehetőségek, az
ehhez szükséges infrastruktúra és
marketing tevékenység hiánya
tőkeszegény vállalkozói réteg
közepes és nagy cégek hiánya
termelők összefogásának hiánya
szétszabdalt oktatási intézményrendszer
oktatási intézmények korszerűtlenek
magasan képzett fiatal szakemberek
elvándorlása
kereskedelmi és szolgáltató szektor
részleges hiánya
alacsony színvonalú kereskedelmi,
szolgáltató egységek
szabadidő kulturált eltöltése feltételének
hiánya
a lakosság és a civil szervezetek nehezen
mozgósíthatók
a lakosság egészségi állapota nem
megfelelő
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Lehetőségek

M4 gyorsforgalmi út megépítése
4-es számú főút korszerűsítése
alközponti (kistérségi) szerep
turisztikai célú beruházások
megvalósítása
M4 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó
szolgáltató terület fejlődése (autós,
kamionos pihenő szolgáltatásokkal)
logisztikai központ fejlesztése
állami és EU-s támogatások, magántőke
bevonása
alap-és középfokú oktatási-, sport és
szabadidős infrastruktúra fejlesztése
mezőgazdasághoz kapcsolódó
termékfeldolgozás élénkítése
zöldség és növénytermesztéshez
kapcsolódó hűtőház, élelmiszeripari üzem
létesítése
településkép javítása
települési infrastruktúra (kerékpárút,
járdák) fejlesztése
civilszervezetek erősödése
Tisza-tó közelsége
horgászturizmus fellendülése
betelepülő vállalkozások ösztönzése
fejlett ipari zónával
aktív turizmus fellendülése
magas hozzáadott értékű termékek
felértékelődése
bérlakások építése
hátrányos helyzetűek és tartós
munkanélküliek foglalkoztatottságának
javítása
megújuló energiaforrással a költségek
csökkentése
többfunkciós közösségi ház építése
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Veszélyek

Az M4 gyorsforgalmi út továbbépítésének
elhúzódása
A 4. sz főút korszerűsítés elmaradása
a mezőgazdaságban a szélsőséges
időjárási viszonyok (aszály, belvíz, vihar
stb)
a támogatási források szűkülése
az önkormányzat és intézményei anyagi
feltételeinek romlása
elöregedés fokozódása
elvándorlás kialakulása
munkahelyteremtés elmaradása
turisztikai beruházások meghiúsulása
intézmény korszerűsítés elmaradása
tőkeerős cégek hiánya
roma probléma fokozódása
társadalmi szolidaritás hiánya (egyének
és gazdasági élet szereplői között)
lakosság egészségi állapotának romlása
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1. ábra: Fegyvernek problématérképe

Forrás: Saját szerkesztés
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2. ábra: Fegyvernek értéktérképe

Forrás: Saját szerkesztés

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

15

2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása
A településrészek (városrészek) kijelölésekor az irányelv az volt, hogy az hézag- és átfedésmentesen fedje le a város belterületét, valamint, hogy igazodjanak a város speciális
településszerkezeti elrendezéséhez, a térszerkezeti adottságokhoz, tradíciókhoz és jelenlegi
funkciókhoz. Fegyverneken öt belterületi településrész határolható le, úgymint:
1.
2.
3.
4.
5.

Városmag
Szapárfalu
Turisztikai zóna I.
Turisztikai zóna II.
Gazdasági ipari terület

A következő térkép bemutatja a városrészek elhelyezkedését Abádszalókon. A térképen az
alábbi színkódolás került alkalmazásra:
1. Városmag: Tópart út - Zárkert út - Keleti belterületi határ - Füst Sándor út - Gorkij út - Dózsa
György út - 4-es sz. fő út - Katona István út - Nyugati belterületi határ - Tópart út (kék)

2. Turisztikai zóna I. – II.: Nyugati belterületi határ - Kocsordos csatorna (nincs lakóingatlan lásd
a térképen) (piros)

3. Gazdasági ipari terület: Dózsa György út - Gorkij út (nincs lakóingatlan lásd a térképen)
(narancssárga)

4. Szapárfalu: Tópart út - Zárkert út - Keleti belterületi határ - Füst Sándor út - Gorkij út - Dózsa
György út - 4-es sz. fő út - Katona István út - Nyugati belterületi határ - Tópart út (zöld)

A fejezetben használt adatsorokat a KSH a 2011. évi népszámlálási adatai képezik.
1. térkép: Fegyvernek városrészei

Forrás: Saját szerkesztés
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Fegyvernek lakónépessége a 2011. évi népszámlálás idején 6507 fő volt. Az öt városrész közül
kettőnek nincs lakónépessége – a Turisztikai, illetve a Gazdasági ipari zónáknak. A Városmag
nevű városrész a legnépesebb, 5971 fő lakott itt a 2011. évi népszámlálás idején, amely a teljes
lakosságszám körülbelül 91,8%-a. A Szapárfalu nevű területen 524 fő, a külterületen pedig 12 fő
élt ugyanebben az időben.
A lakosság korosztályonkénti megoszlásának vizsgálata alapján megállapítható, hogy a
Városmagban tapasztalt értékek nagyon hasonlóak a Fegyvernek összes lakosságát figyelembe
vevő mutatókéval – hiszen a teljes lakosság közel 91,8%-át ez a városrész teszi ki. Az aktív
korúak aránya a Külterületeken a legmagasabb, ahol ezen mutató értéke 66,7%, amely 8 főt
jelent ezen a városrészen. Szapárfalu városrészen az aktív korúak aránya 66,4%, míg a
Városmagban ez az érték kevesebb, 58,7%. A fiatalkorúak aránya a lakónépességen belül
szintén a Külterületeken a legmagasabb, amit a Városmag, majd pedig a Szapárfalu követ. Az
időskorúak aránya a Városmagban a legmagasabb, arányuk a lakónépességhez viszonyítva
23,4%, a Szapárfalu nevű városrészen 20,6%, míg a Külterületen csupán 8,3% ezen mutató
értéke.

Lakónépesség korcsoportos megoszlása (%)

3. ábra: A lakónépesség korcsoportos megoszlása Fegyvernek városrészeiben, %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Lakónépességen
belül 60-X évesek
aránya
Lakónépességen
belül 15-59
évesek aránya
Lakónépességen
belül 0-14 évesek
aránya

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

1. táblázat: Gazdasági aktivitás Fegyvernek egyes városrészeiben, %

Lakónépesség száma
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a
15-64 éves népességen
belül (%)

Fegyvernek
összesen
6507

Városmag

Szapárfalu

5971

524

12

25,5

26,1

19,3

37,5

50,3

49,6

57,9

33,3
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Turisztikai
zóna

Gazdasági
ipari zóna

Külterület
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Fegyvernek
összesen
A gazdaságilag nem aktív
népesség aránya a
lakónépességen belül (%)
Munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta) (%)
Forrás: KSH Népszámlálás, 2011
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Városmag

Szapárfalu

Turisztikai
zóna

Gazdasági
ipari zóna

Külterület

59,8

60,4

52,3

58,3

17,3

17,6

14,4

40,0

A településrészek bemutatása
A városrészi szintű gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetelemzés egyrészt a KSH
2011. évi népszámlálási adataira adatbázisára épül. Ezeket egészítettük ki a jelenlegi
folyamatokra épülő adatok, tendenciák átfogó bemutatásával annak érdekében, hogy a
városrészek adottságait, problémáit, legfontosabb funkcióit, lehetséges kitörési pontjait, illetve
felzárkóztatási esélyeit feltárjuk. Ez az alapja annak, hogy megalapozott, egységes
településszerkezet kialakítására irányuló stratégiai célrendszert alakítsunk ki.
Városmag
Városrész lehatárolása: Tópart út - Zárkert út - Keleti belterületi határ - Füst Sándor út - Gorkij út Dózsa György út - 4-es sz. fő út - Katona István út - Nyugati belterületi határ - Tópart út által
határolt terület.
A városmag, mint központi városrész lehatárolását az fenti térképen a kék szín jelzi.
Ezen számít a város történelmi magjának, hiszen ez alakult ki a legkorábban, így a legtöbb
történelmi jelentőségű épület, emlékmű itt található.
Vegyes épületállományú terület, melyen a felújítást igénylő XX. század eleji  helyi védelem alatt
álló  épületek, az egyre romló állagú lakótelepek, valamint a gazdasági szereplők által épített, új
építésű kereskedelmi kisközpontok és társasházak is megjelennek.
Vegyes funkciójú (Vk; Vt; Ln; Lke) terület. A közintézmények (közoktatási, igazgatási) és a
közszolgáltatók, valamint bankok, biztosító társaságok irodái is jellemzően itt találtak helyet.
Közfeladatokat ellátó intézményeinek túlnyomó része térségi hatókörrel bír.
A belvároson megy keresztül a 3216. sz út, illetve érinti a 4. sz. főútvonal, ami nagy környezeti
terhelést jelent. Beépíthetőségét tekintve még rendelkezik kevés tartalékkal, elsősorban elbontott
és elbontandó épületek helyén vagy a rossz állagú épületek átépítésével. Funkciómegtartási
szempontok alapján fő területrendezési alapelveknek kell lenni: közlekedési területek fejlesztése,
korszerűsítése, zöld felületek lehetőség szerinti fejlesztése, karbantartása, parkolási lehetőségek
bővítése.
A városrészt  a lakótelepek jelenléte miatt– viszonylag sokan lakják, vegyes korösszetételben
és társadalmi státuszban lévő csoportok.
A városrész városi és térségi igazgatási, szolgáltatási, kulturális, és közösségi központi
szerepének a megerősítése a cél. A terület környezetterhelésére a fejlesztési célok nem lesznek
negatív hatással.
A Városmag lakónépessége 91,8%-a a teljes városénak. A lakók 58,7 százaléka aktív korú, 17,9
százaléka 14 év alatti, 23,4 százaléka pedig időskorú.
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Az iskolai végzettséget megvizsgálva látható, hogy a„Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül” 26,1%. Ezen túlmenően a „Felsőfokú
végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában” a városrészen belül 7%.
A lakásállomány 2011-ben 2386 lakás volt, amelynek 19,1% alacsony komfortfokozatú lakás,
16,7%-a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakás volt, az egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül pedig 5,5% volt.
A foglalkoztatottság mutatóira következők jellemzőek: a foglalkoztatottak aránya az aktív korú
népességen belül a Városmagban 49,6%, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a teljes
korosztályban 45,5%, az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya 54,6%. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 60,4%, a
munkanélküliségi ráta pedig 17,6%, a legalább 360 napos munkanélküliek aránya pedig 8,9%. A
városmag aktív korú lakosainak 9,3%-ának jövedelme kizárólag központi vagy helyi
önkormányzati támogatásból származik.
A Városmagban megtalálható a vezetékes víz és szennyvízcsatorna kiépítettség, az áram és
közvilágítás teljes mértékben lefedi a belvárost, a gáz és a járda szintén kiépített a vizsgált
részben. Egyedüli hiányosság a pormentes utakban található, amelyek mindenhol
megtalálhatóak, azok állapota viszont szinte mindenhol felújításra szorul.
Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások a város
méretének megfelelően koncentrálódnak a belvárosban az alábbiak szerint:
Fegyvernek város önkormányzat
Fegyverneki Rendőrőrs
Polgárőrség
A város nagyságához mérten itt koncentrálódik a humán közszolgáltatási rendszer is, ami
megfelelően működik, adekvát kulturális, oktatási, hitéleti és egyéb társadalmi, közösségi
szolgáltatási lehetőségekkel:
Központi Orvosi ügyelet
Háziorvosi szolgálat
Gyermekorvosi rendelő
Védőnői szolgálat
Fogorvosi rendelő
Állatorvosi szolgálat
Gyógyszertár
Idősellátás: Idősek Klubja, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás
Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ: étkeztetés, házi
segítségnyújtás, nappali idősellátás, családsegítési, gyermekjóléti szolgáltatás,
SOS segélyhívó rendszer
Időskorúak bentlakásos otthona
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Sportpálya
Terek
Játszótér
Templom
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A városrész orvosi szolgáltatással való ellátása megfelelő, felnőtt és gyermek háziorvosi
szolgálat, valamint összevont ügyelet is található itt.
A közlekedési funkciók megfelelőnek tekinthetőek. A városrészben több távolsági buszmegálló is
található, a vasútállomás a belvárostól távol helyezkedik el. A városközpontot jelentős átmenő
személy- és teherforgalom terheli. A város központi része rendezett, kiépített kerékpárúttal nem
de a Szent Erzsébet út mentén kijelölt kerékpársávval rendelkezik a városrész.
A szolgáltatásokat tekintve is elmondható, hogy a legtöbb közszolgáltatási és kereskedelmi
kiszolgáló intézmény ebben a városrészben kereshető fel.
A városközpontban regisztrált vállalkozásának tevékenységi kör szerinti megoszlását vizsgálva
kiderül, hogy a Belváros iparűzési adójának jelentős részét a szolgáltató szektor: pénzügyi
szolgáltatás, kiskereskedelmi üzletek adják, a kereskedelmi egységek a Belvárosban
sűrűsödnek.
A legjellemzőbb gazdasági tevékenységek az alábbiak a Belvárosban:
Piac
Kiskereskedelmi üzletek
Bankok
Pénzügyi szolgáltatók
Irodaház
Panzió (használaton kívül jelenleg)
Vendéglátó egységek
Szapárfalu városrész
Városrész lehatárolása: Tópart út - Zárkert út - Keleti belterületi határ - Füst Sándor út - Gorkij út Dózsa György út - 4-es sz. fő út - Katona István út - Nyugati belterületi határ - Tópart út közötti
terület, melyet az alábbi térképen zöld szín jelez.
A városrészben a legdominánsabb a lakóterületi funkció. Családi házas beépítettségű terület. A
település növekedésével intézményi és gazdasági funkciók is helyet kaptak. Térszerkezete a
városfejlődés múltbéli tervezetlenségéről árulkodik.
Fegyvernek Szapárfalu városrészének lakónépessége 8,05%-a teljes városénak. Az 524 ott élő
lakos közül a legnépesebb tábor az aktív korú lakosoké, akik közül 348 fő él Szapárfalu
városrészen, a 14 év alattiak közül 68 fő, az időskorúak közül pedig 108 fő lakik itt.
Az iskolai végzettség vonatkozásában látható, hogy a városrészen élő aktív korúak közel 19%-a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a 25 év felettiek 6,3%-ának felsőfokú
végzettsége van.
A lakásállomány helyzete alul marad Fegyvernek teljes lakásállományához viszonyítva, hiszen a
városrészen a lakásállomány száma 253 darab ingatlan, amelyek 30,8% alacsony komfort
fokozatú lakás, 27,8%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás, 5,8%-a pedig
egyszobás lakás.
A foglalkoztatottság mutatói a következőképpen alakulnak. Az aktív korúak 39,1%-a nem
rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, amely alacsonyabb a városi átlagnál, ahol 45,5%
ez az arány, az aktív korú foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves lakosságon belül 57,9%. A
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,1%, amely kedvezőbb a települési átlagnál, ami
45,2%. Szapárfalu városrészben a munkanélküliek aránya 14,4%, a tartós munkanélküliek
aránya pedig 8,4%.
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A Szapárfalu városrészben a vezetékes víz, áram, közvilágítás, szennyvízcsatorna, gáz és járda
a városrészben mindenhol kiépített. A pormentes utak hiánya itt egy utcát érint: a Rákóczi Ferenc
utcát.
A városrész funkcióellátottságát tekintve jelentős a közszolgáltatási funkciók hiánya. A
városrészben orvosi ellátás és szociális szolgáltatások nem érhetőek el, de közösségi tér és
kulturális intézmény jelen van .
A Szapárfalu városrész rendelkezik távolsági buszmegállókkal. Itt elsősorban a szolgáltatások
dominálnak. Jelentős a kereskedelmi tevékenység, amely főként kiskereskedelmi üzletek
formájában van jelen ebben a városrészben. A vendéglátó ipari egységek száma alacsonynak
mondható. A legjellemzőbb gazdasági tevékenységek az alábbiak Szapárfaluban:
kiskereskedelmi üzletek
vendéglátó egységek
Turisztikai I-II. zóna
A városrész lehatárolása Nyugati belterületi határ - Kocsordos csatorna (a térképen piros szín
jelzi).
A Turisztikai zóna fő funkcióját tekintve lakóterület, illetve üdülőövezet.
A Turisztikai I-II. zóna terület nevű városrészen a 2011. évi népszámlálás ideje alatt nem volt
található lakónépesség, így elemzés sem végezhető el a városrész demográfiai, szociális
jellemzői tekintetében.
A város nagyságához mérten itt koncentrálódik a humán közszolgáltatási rendszer is, ami
megfelelően működik, adekvát kulturális, oktatási, hitéleti és egyéb társadalmi, közösségi
szolgáltatási lehetőségekkel:
Ifjúsági Park
A Turisztikai zónában jó a közműellátottság, megtalálható a vezetékes víz és szennyvízcsatorna
kiépítettség, az áram és a közvilágítás, a gáz és a járda kiépítés.
A városrész funkcióellátottságát tekintve nagyon hiányos. Az állami, igazgatási, hatósági,
igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások, illetve a humán közszolgáltatások is teljesen
hiányoznak a városrészben.
A közösségi funkciók közül a sportpálya és a horgászat lehetőséget kínáló Holt Tisza ág, és a
Ipari-Gazdasági terület
A városrész lehatárolása: Dózsa György út - Gorkij út (a térképen narancssárga szín jelzi).
Jellemzően gazdasági funkciót betöltő terület, melyet a kisebb vállalkozások jelenléte jellemez. A
városrésznek minden adottsága megvan a nagyobb ipari vagy logisztikai fejlesztések
végrehajtására.
Az Ipari-Gazdasági terület nevű városrészen a 2011. évi népszámlálás ideje alatt nem volt
található lakónépesség, így elemzés sem végezhető el a városrész demográfiai, szociális
jellemzői tekintetében.
Az Ipari-Gazdasági terület városrészben minden közmű kiépített, minden infrastrukturális ellátás
megtalálható. Van vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna hálózat, áram és közvilágítás, gáz és
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járda, továbbá a városrész minden útja pormentes. Ez a városrész a legfejlettebb az
infrastruktúra-kiépítettség szempontjából.
Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti funkciók teljesen hiányoznak
ebben az alapvetően ipari termelésre berendezkedett városrészben.
A Városközpont mellett az Ipari-Gazdasági terület városrész Fegyvernek gazdaságának
központja. A funkciójából adódóan az alábbi gazdasági tevékenységek találhatók meg a
városrészben:
Ipari terület
Termelő üzemek
Szolgáltató egységek
Kereskedelmi egységek
Vendéglátó egységek
Külterületek
Városrész lehatárolása: Jellemzően lakófunkciójú terület.
A Külterületek lakónépessége 0,18%-a a teljes városénak, 2011-ben 12 fő élt itt, akik közül
hárman 14 éven aluliak, 8-an aktív korúak, egy fő pedig 60 év feletti.
Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvezőtlenebbül alakultak a teljes
fegyverneki lakossághoz viszonyítva.. „Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül” mutató értéke 37,5%, a települési átlag viszont
csupán 25,5%. Ezen felül viszont 4 fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel.
A lakásállomány tekintetében megállapítható, hogy a településrészen 4 darab ingatlan található,
amelyek 25,0%-a alacsony komfort fokozatú, de nincs köztük komfort nélküli, félkomfortos vagy
szükséglakás, sem egyszobás lakás. Ezek a számok tükrözik, hogy az fegyverneki átlaghoz
képest a Külterületen lévő lakások minősége alul teljesít.
A foglalkoztatottság mutatói tekintetében a városrész szintén rosszabb értékeket produkál a
fegyverneki átlaghoz képest. Az aktív korúak 62,5 %-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel, a városi átlag 45,5%. A foglalkoztatottak 33,3%-os aránya a 15-64 éves
lakosságon belül szintén kedvezőtlenebb, mint a városi 50,3%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 33,3%, mely kedvezőbb érték, mint a városi 45,2%-os adat. A Külterület
városrészben a munkanélküliek aránya 40%, akik közül mindenki tartósan, 360 napon túl
munkanélküli.
A Külterület nem rendelkezik semmilyen belterületi funkcióval, így az állami, igazgatási, hatósági,
igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások, a humán közszolgáltatások és a közösségi
funkciók is hiányoznak itt. A legjellemzőbb gazdasági tevékenység itt a mezőgazdasági termelés
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Város(rész)
központi

Lakó

Humán
szolgáltatási

Közigazgatási

Közösségi

Közlekedési,
távközlési

Turisztikai,
rekreációs

Zöldfelületi,
környezeti

Mezőgazdasági

Kereskedelmi
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Ipari,
logisztikai

2. táblázat: Városrészek funkciói

Funkciók
Városmag
Szapárfalu
Turisztikai zóna
Gazdasági ipari
terület
domináns funkció
kiegészítő funkció

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

23

3 Középtávú célok és azok összefüggései
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) elérendő (középtávú) céljait
erőteljesen befolyásolják az Európa 2020 stratégiából levezethető fejlesztési irányok: a kohéziós
politika 11 tematikus célja és az egyes támogatási alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) ezen
célokhoz illeszkedő ún. beruházási prioritásai, másrészt Jász-Nagykun-Szolnok megye
Területfejlesztési Koncepció és Program célrendszere. Mivel várhatóan az EU támogatások
továbbra is kiemelt – ha nem is kizárólagos - szerepet játszanak majd Fegyvernek fejlődésében
az elkövetkező 7-8 évben, e beruházási prioritások és a városi célok egymáshoz illesztése fontos
eleme jelen stratégiai tervezési folyamatnak.
Fegyvernek Város Településfejlesztési Koncepcióját 2015. szeptember 26-án fogadta el az
önkormányzat képviselőtestülete 131/2015.(XI.26.) számú határozatával, mely dokumentum
tömören fogalmazza meg a különböző fejlesztési irányvonalakat, ugyanakkor megfelelő
iránymutatást adott a település fejlődéséhez.
A Koncepció célrendszere a körülmények készítése óta eltelt időszakban való változásainak
ellenére alapvetően megfeleltethető a város mai helyzetére is, így a Stratégia célrendszerének jó
alapját képezheti, abban kisebb pontosítások azonban indokoltak.
Az ITS célrendszere tehát a Településfejlesztési Koncepcióban meghatározott célok mentén,
azoknak a Megalapozó Dokumentum megállapításai, Fegyvernek Gazdasági Programja,
valamint a stratégia kidolgozása során lezajlott partnerségi folyamat inputjai alapján való
pontosításával, aktualizálásával lett kialakítva.
A Településfejlesztési Koncepció célrendszerének értékelése
A 2015-ben elkészült Településfejlesztési Koncepcióban leírt problémák felvetése napjainkban is
helytálló, azon belül csak hangsúlybeli és szerkezeti módosítások, kiegészítések szükségesek
egyrészt a 2014-2020-as támogatási időszak EU-s célkitűzéseihez, forráslehetőségeihez, a
megyei programozásban elkészült dokumentumokhoz, másrészt a város részéről időközben
megfogalmazódó újabb fejlesztési elképzelésekhez igazodóan.
A Koncepcióban 2015-ben megfogalmazott célrendszer jó alapját kézi a Stratégia céljaihoz, azok
csupán aktualizálása, átstrukturálása szükséges. A lentebb bemutatott részben megváltozott
körülmények természetesen nem indokolják a település korábban megfogalmazott céljainak
gyökeres átformálását, amelyek ma is érvényesek és reálisak. Azt azonban fontos szem előtt
tartani, hogy a jelen ITS-ben megfogalmazott célok egyik fontos eleme kell, hogy legyen annak
megítélése, hogy azok reális elérhetőségét hogyan befolyásolja a megváltozott külső feltételek
rendszere, melyek az alábbi területre terjednek ki:
az önkormányzatoknak megváltoztak a működési körülményei, elsődlegesen a humán
közszolgáltatások rendszerének alapvető átalakulása és a megváltozott önkormányzati
feladatokból adódó városfejlesztési lehetőségek, illetve kihívások miatt, valamint
a Kormány egyértelmű elkötelezettsége arra nézve, hogy alapvetően a
gazdaságfejlesztést állítja a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztések fókuszába.

3.1 Jövőkép
A jövőkép pozícionálja a várost a régióban, illetve vonzáskörzetében, meghatározza a társadalmi
gazdasági és épített környezeti domináns folyamatokat és állapotot. A jövőkép hosszabb
időtávra, 2035-ig kiterjedően kerül rögzítésre.
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A komplex fejlesztések megvalósulása kapcsán a település jövőképe a társadalmi, gazdasági,
táji, természeti és épített környezetre, valamint a térségi szerepkörére vonatkozóan az alábbiak
szerint került megfogalmazásra:
Fegyvernek Város Jövőképe
„FEGYVERNEK, A MEGTARTÓ VÁROS”

Minőségi életfeltételeket és javuló életminőséget biztosító, intenzíven fejlődő,
versenyképes gazdaságot teremtő, természeti értékeket megőrző környezet a
városban élő lakosság és vállalkozások számára.
A fejlődés eredményeként munkahelyek teremtődnek, melynek következtében ismét
pozitív demográfiai folyamatok indulnak meg, illetve egy vonzó, modern és
fenntartható kisváros alakul ki.
Fegyvernek középtávú fejlesztési céljai összhangban vannak a város jövőképével, az Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS) és egyben a város fejlesztésének átfogó célja a jövőkép
rövid, középtávú értékválasztáson alapuló megfogalmazása.
ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSI CÉL

1. Fegyvernek „Egészséges város” mind természeti- és épített
környezetében, mind lakosai, mind közösségei tekintetében.
2. Fegyvernek vonzó város, mely kellemes lakóhelyet, ösztönző gazdasági

környezetet teremt polgárainak, utat nyitva az új kezdeményezéseknek
A város népességmegtartó képességében a munkahelyek számán és minőségén kívül
ugyanilyen fontos szerepet játszik a városi környezet minősége, a közszolgáltatások
elérhetősége, a lakosság életminősége is. A város célja az általa nyújtott közszolgáltatások
minőségének, elérhetőségének javítása, a városi infrastruktúra (közúthálózat, zöldfelületek,
épített környezet), közműhálózat megújítása, valamint a lakosok számára elérhető kulturális,
rekreációs szolgáltatások bővítése, a meglévő szolgáltatások minőségének javítása. Emellett
fontos a városban elérhető, a munkaerő piaci igényekhez igazodó képzési szolgáltatások
bővítése, színvonalának emelése, megalapozva ezzel a város gazdaságának fejlesztését is. A
városi közösség erősítése, a leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett területek kiemelt
figyelemmel való fejlesztése szintén fontos cél a város egészének lakóinak életminősége
szempontjából is.
Fegyvernek város alapvető célja egy élhető, az életkörülmények és munkalehetőségek,
megélhetés szempontjából kedvező település létrehozása.

3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása
Fegyvernek város 2017-2035 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű
tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukban.
Jelen fejezet célja a középtávú városi célok részletes meghatározása. Fegyvernek
vonatkozásában kétféle cél kerül meghatározásra:
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Városi szintű tematikus célok, amely tematikus jelleggel megfogalmazott, de nem
szükségszerűen egy-egy ágazatra korlátozódó érvényességű célok, melyek a város
egészére vonatkoznak. A középtávú városi célok integrált jellegű célok, olyanok, melyek
eléréséhez több tematikus/ágazati jellegű tevékenység koordinált végrehajtása
szükséges.
E célok kialakításánál fontos szempont volt, hogy az ITS nem kizárólag Fegyvernek
város önkormányzata, hanem a város egészének tervezési alapdokumentuma. Ebből
kifolyólag tartalmazza azokat a célokat is, amelyek megvalósításáért a városi
önkormányzat csak közvetve vagy részben felelős, hiszen azokat állami, magán, nonprofit szereplők valósítják majd meg.
Városrészi szintű területi célok, amelyek Fegyvernek 4 városrészére javasoltak. E
célok a Településfejlesztési Koncepcióban konkrétan nem szerepeltek, így azok
meghatározása jelen fejezet részét képezi.
3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok

A városrészekre vonatkozó középtávú területi célok a Megalapozó vizsgálat részletes és friss
adatokra épülő városrészi helyzetfeltárása és helyzetelemzése alapján kerültek
megfogalmazásra.
Az átfogó célok megvalósulásához az alábbi, 7-8 évre szóló középtávú célok járulnak hozzá,
amelyek ágazati bontásban kerülnek meghatározásra:
T1: A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
T2: A helyiek életminőségének, életkörülményeinek javítása
T3: Turisztikai vonzerő növelése
T4: Fenntartható városfejlesztés
A következőkben a középtávú tematikus célkitűzések kerülnek részletezésre. A célok mellett
meghatározásra kerülnek az elérésüket szolgáló legfontosabb fejlesztési elképzelések, valamint
a várható eredmények, hatások is. A célokhoz kapcsolódó indikátorok és azok célértékei a
Stratégia 8.5.1 fejeztében kerülnek bemutatásra.

T1: A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
Fegyvernek legyen erős helyi gazdasággal rendelkező - mezőgazdasági, ipari potenciálját minél
inkább kiaknázó - város, mely a tudás alapú gazdaság erősítésére törekszik és pozitív hatással
van a járás gazdasági életére is.
Fegyvernek gazdaságának dinamizálása és diverzifikálása érdekében szükséges, hogy a helyi
vállalkozások munkahelymegtartó ereje rövid távon megerősödjön, versenyképessége pedig
hosszabb távon javuljon. Ez az alapja a foglalkoztatási szint növelésének, valamint ez biztosítja a
lakosság gazdasági aktivitásának emelését, a megfelelő életszínvonal kialakítását. A település
gazdasági potenciáljának növelése a Törökszentmiklósi járás és Jász-Nagykun-Szolnok megye
szempontjából is kiemelkedően fontos. Ennek érdekében az önkormányzatnak intenzív
befektetés-ösztönzést kell folytatnia, továbbá javítania kell az újonnan betelepülő vállalkozások
fogadásának feltételeit. Ilyen beavatkozások lehetnek pl.: gazdasági fejlesztési terület
infrastruktúrájának fejlesztése.
A település gazdaságában a helyi kis- és középvállalkozók is jelentős szerepet játszanak,
amelyek jelentős része a városmagban tömörül. Az önkormányzatnak biztosítani kell számukra a
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megfelelő vállalkozói környezetet, többek között magas színvonalú infrastruktúra kialakításával,
tanácsadással, együttműködések ösztönzésével.
Fegyvernek legyen olyan város, melynek gazdasága mindenkor kihasználja tradíciójából és
térségi helyzetéből adódó lehetőségeket, a meglévő és fejlesztendő területi és infrastruktúra
adottságokat, a rendelkezésre álló humán erőforrásokat.
A térséggel együttműködő olyan helyi gazdaságra van szükség, amelynek különböző méretű
egységei egyaránt képesek alkalmazkodni a változó piaci, gazdasági és környezeti
követelményekhez, ahol jó befektetni.
A tematikus célt kiszolgáló fejlesztési területek:
4-es út mellett magyar vendéglő melletti parkolóban: piac – zöld terület a 4-es főút mellett
A gazdasági fejlesztési terület infrastruktúrájának fejlesztése
Térkőgyár fejlesztése
Állattartó telep fejlesztése
Magas hozzáadott értékű mezőgazdasági termékek előállítása, ültetvénytelepítés, feldolgozó
üzemek létesítése
Tejfeldolgozó üzem fejlesztése
Megfelelő szakemberek képzése, a vállalkozások igényeinek megfelelően!
Öntöző utak fejlesztése
2.-3.-4.-5. holtág: - Holt Tisza rehabilitáció – belvíz befogadási célú rekonstrukciója és
gazdasági célú hasznosítása
Büdöséri csatorna rekonstrukciója
Osztatlan közös tulajdonok tulajdonviszonyi rendezése
Papírfeldolgozó üzem fejlesztése
Pálinkafőzde fejlesztése (magán beruházás)
Major fejlesztések (magán beruházások: Kasztel major, Bálint major, volt 4-es baromfitelep,
Szapárfalui major) szárítók, hűtőházak, stb.
Volt konzervgyár (külterület) hasznosítása (magánberuházás)

T2: A helyiek életminőségének, életkörülményeinek javítása
Fegyvernek legyen a benne élők – minden generáció és minden társadalmi csoport – megfelelő
otthona, megfelelő életminőséget biztosító, élhető, biztonságos „lakható város”.
A település népességmegtartó erejének növeléséhez nagymértékben hozzájárul az egységes és
esztétikus településkép kialakítása, valamint az életminőség környezeti feltételeinek javítása.
A város szerkezetével és épületállományával kapcsolatos fejlesztések kiemelt célja a nyugodt
városi életforma megteremtése. Ennek előfeltétele az épített környezet olyan fejlesztése, amely
összhangba hozza a város gazdasági-társadalmi-környezeti hatékonyságának növelését, az
életminőség javítását és a város karakterének megtartását. E cél megvalósítása magában
foglalja a helyi identitás erősítését a város karakterének feltárásával és fejlesztésével, a
közterületek – mint a városi élet fő helyszíneinek – humanizálásával. A kiegyensúlyozott
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településszerkezet érdekében a város minden része fejlesztéseket igényel, amellyel megőrizhető
a város hagyományos karaktere.
A város kiegyensúlyozott területi fejlődése érdekében fontos, hogy az egymást zavaró funkciók
(pl. iparterület és lakóövezet) térben elkülönüljenek egymástól. Ennek érdekében a városszéli
iparterületek további fejlesztéseit elsősorban a meglévő gazdasági sűrűsödésekhez
kapcsolódóan célszerű megvalósítani, a lakóterületek esetében pedig az intenzívebb, de
túlzsúfoltságot nem eredményező hasznosításra kell hangsúlyt fektetni, biztosítva ezáltal a
fejlesztések és a (köz)szolgáltatások hatékonyságát, a negatív közlekedési hatások
minimalizálását, valamint a zöldfelületek visszaszorulásának megállítását.
További cél az épületállomány megújítása, amely esetében kiemelt szerepet játszik a nem
megfelelő műszaki állapotban lévő épületállomány. Ezen a területen a város hatásköre
elsődlegesen a saját tulajdonában lévő ingatlanok rekonstrukciójára terjed ki. A cél az, hogy a
felújítások hozzájáruljanak az adott épület funkcióinak megerősítéséhez, bővítéséhez,
költséghatékony üzemeltetéséhez megfelelő infrastrukturális alapot biztosítva a
közszolgáltatások magas színvonalú ellátásához.
A lakosság komfortérzetét növeli a közmű-infrastruktúra karbantartása, továbbfejlesztése is. A
továbbiakban nagy figyelmet kell fordítani a még hiányos területek fejlesztésére, illetve a leromlott
műszaki állapotú infrastruktúra megújítására egyaránt.
A helyi identitás újabb karakteres városképi elemek, pl. közterek és zöldterületek létrehozásával
is erősíthető. A település népességmegtartó erejének növeléséhez is nagymértékben hozzájárul,
amennyiben rendezett közösségi terek, parkok állnak a kikapcsolódni vágyó lakosság
rendelkezésére.
A közlekedési feltételek javításában a legjelentősebb a külső közlekedési kapcsolatok fejlesztése,
a tervezett autópályával való kapcsolat megteremtése, amelyben az önkormányzatnak nincs
közvetlen szerepe, csak közvetett eszközökkel (megyei rendezési terv véleményezése, kiemelt
projektek támogatása, aktív segítségnyújtás az előkészítésben) támogathatja a folyamatokat.
A belső városi közlekedés fejlesztése az útminőség javítására, az utak szilárd burkolattal való
ellátására és a környezetbarát közlekedési megoldások elterjesztésére irányul. Fontos emellett a
városi járdák felújítása is. A belvárosban kiemelt figyelmet kell fordítani az intézmények (pl.
iskola, óvoda, egyéb önkormányzati intézmények), valamint a leromlott, szegregátum vagy
szegregációval veszélyeztetett területek társadalmi együttműködésének erősítésére.
A tematikus célt kiszolgáló fejlesztési területek:
Zöld város kialakítása Fegyverneken
Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek. leromlott városi területein
Szociális városrehabilitáció Fegyvernek leromlott városi területein
Malom – Felhagyott ipari létesítmény és közvetlen környezetének rehabilitációja sport,
rekreációs, szabadidős és rendezvény központ kialakításával
Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint Bölcsőde bővítése 16
férőhellyel
Iskola teljes körű felújítása
Annaházi óvoda teljes körű felújítása
Szapárfalu óvoda teljes körű felújítása
Önkormányzat ingatlanállomány teljes komplex felújítása (lakás és nem lakás célú is)
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Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
Ivóvízhálózat felújítása, azbeszt vezeték cseréje
Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében
Közösségi közlekedés fejlesztése, kerékpárút, parkolók
Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és -tisztítása
Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban
Meglevő úthálózat felújítása, megerősítése, új kopóréteg építése
Belterületi utak fejlesztése
Járdahálózat felújítása
Körforgalom építése Szapárfaluban
Kamerarendszer fejlesztése, bővítése
Orvosi rendelő – Szapárfaluban
Fegyvernek Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Mentőállomás kialakítása
Tűzoltóállomás kialakítása
Rendőrség épületének felújítása
Művelődési ház épületének teljes körű felújítása
Tanuszoda kialakítása
Konyha fejlesztése
Szapárfalui idősek klubja (3. sz. idősek klubja) felújítás
Sportpályán lelátó fedése
Bíró kastély fejlesztése
Önkormányzati tulajdonban levő műemlékek állagmegóvó felújítása
Nepomuki szobor, 2 templom felújítása
Ravatalozó fejlesztése
Játszóterek fejlesztése
Lakcímnyilvántartás rendezése
Települési határrendezések, kiemelten Nagykörű-Fegyvernek határ rendezése
Lakó-pihenő övezet kijelölése
Erőgép és munkagép beszerzése

T3: Turisztikai vonzerő növelése
Az adottságokhoz mért szintű és színvonalú idegenforgalom kialakításához egyaránt szükséges
a meglévő attrakciókhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, új programok és az ezek
megrendezésére helyszínt biztosító infrastruktúra létrehozása, valamint a turizmus
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szezonalitásának csökkentése érdekében olyan programok, turistavonzó létesítmények
kialakítása, amelyek egész évben jelentős számú turistát vonzanak. Az új attrakciók, programok
kialakításában kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak az egyedi, különleges vonzerőt képviselő, a
helyi értékekre épülő beruházások.
A turisták tartózkodási idejének növeléséhez szükséges a városon belüli programok, attrakciók
diverzifikálása, a város erősebb bekapcsolása az idegenforgalomba, valamint pl. Tisza-vidéki légi
bázis kialakítása, szabadstrand kiépítése.
A város idegenforgalmi kapacitásának, az eltöltött vendégéjszakák számának növeléséhez
szükséges a szálláshelyek kapacitás és minőségbeli fejlesztése is.
A tematikus célt kiszolgáló fejlesztési területek:
Tisza-vidéki légi bázis, a Fegyverneki Ifjúsági Park teljeskörű megújításával, Malomépület és
malomkert, kapcsolódó létesítményi rekonstrukcióval
Téglagyári gödör hasznosítása
1-es holtág rehabilitációja, turisztikai hasznosítása
Kálváriadomb környezetrendezése, park építése
Fürdő (szabadstrand) kiépítése
Róna panzió felújítása
T4: Fenntartható városfejlesztés
Fegyvernek legyen gazdaságilag, társadalmilag és ökológiailag egyaránt fenntartható, emberi
léptékű kisváros.
Legyen olyan város, amely a természeti, települési és társadalmi környezetével harmóniában
fejlődik, ahol a területek és a helyi gazdaság további fejlesztése miatt esetleg bekövetkező
többletterhelés és a környezet átfogó fejlesztése során a biológiai aktivitás, valamint a
terhelhetőség növelése összhangba kerül.
A város számára az elkövetkező évek egyik legfontosabb kihívása, hogy miként tudja mérsékelni
a fosszilis energiahordozóktól való külső függőségét, a klímaváltozás hatásait hogyan képes
mérsékelni. Ennek elsődleges eszközei az energiahatékonyság növelése, valamint a megújuló
energiaforrások széleskörű alkalmazása. Fegyvernek célja tehát a fenntartható fejlődés jegyében
az épített környezet energiahatékonysági szempontú fejlesztése, továbbá az alternatív
energiaforrások felhasználása az energiagazdálkodás szerkezetváltásának elősegítése
érdekében mind a közintézmények, mind a lakófunkciójú épületek esetében. Mindezek mellett
kiemelt cél a szemléletformálás a fenntartható, a környezetet nem károsító fogyasztási minták
elterjesztése érdekében.
A tematikus célt kiszolgáló fejlesztési területek:
Zöld város kialakítása Fegyverneken
Napelem park létrehozása
Annaházi óvoda teljes körű felújítása
Szapárfalu óvoda teljes körű felújítása
Önkormányzat ingatlanállomány teljes komplex felújítása (lakás és nem lakás célú is)
Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban
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Orvosi rendelő – Szapárfaluban
Rendőrség épületének felújítása
Szapárfalui idősek klubja (3. sz. idősek klubja) felújítás
Intézmények megújuló energiával történő ellátása
Fásítás, erdőtelepítés
3.2.2 Városrészi szintű területi célok

A középtávú területi célok a Megalapozó vizsgálat részletes városrészi szintű helyzetfeltárása és
helyzetelemzése alapján, az egyes városrészek átfogó gazdasági, társadalmi és
településszerkezeti adottságai, valamint az azokra épülő SWOT-elemzések alapján kerülnek
megfogalmazásra.
A városrészi célok meghatározásának alapelvei:
Az adott városrész speciális helyzetére, erősségeire és problémáira reagáljanak;
A városrészi célok illeszkedjenek a fentebb meghatározott városi jövőképhez, átfogó
célokhoz és tematikus célokhoz;
A környezeti fenntarthatóság elvének figyelembe vétele;
A társadalmi szolidaritás elvének figyelembe vétele;
Az EU 2014-2020 támogatási időszakában elérhető forráslehetőségek figyelembe vétele a
célmeghatározás során.
A városrész-specifikus fejlesztési célok referenciapontot képeznek az integrált akcióterületi
fejlesztésekhez. A folyamat során kirajzolódtak azok a funkciók, amelyek esetében további
fejlesztésekre van szükség, így megvalósítható a város kiegyensúlyozott területi, gazdasági és
társadalmi fejlődése.
Városrészi célok a következők:
V1: A Városmag térségi alközponti jellegű funkcióinak megerősítése, vonzó települési
környezet kialakítása, a társadalmi különbségek csökkentése
V2: Szapárfalu városrészben a települési környezet javítása a jobb életminőség biztosítása
érdekében, valamint a társadalmi különbségek csökkentése
V3: A turisztikai zónában a turizmus szerepének erősítése, a zöldfelületek fejlesztése,
megújítása, gazdasági funkciók erősítése
V4: A gazdasági ipari zónában komplex szolgáltatások nyújtására képes vállalkozási
környezet kialakítása a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának, illetve a város tőkevonzó
képességének növelése érdekében
V1: A Városmag térségi alközponti jellegű funkcióinak megerősítése, vonzó
települési környezet kialakítása, a társadalmi különbségek csökkentése
A település legnagyobb részét lefedő városrész fejlesztésének fókuszában olyan funkciók állnak,
amelyek a térség és a település teljes lakossága számára relevánsak. A központi területek
megújításával a cél egy olyan egységes arculatú, fenntartható Városmag megteremtése, amely a
sajátos szerkezetét megőrzi, ugyanakkor lehetővé teszi a modern kisvárosi életformát, az egyes
szolgáltatások gyors és egyszerű elérhetőségét.
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A városrész területén megvalósítandó fejlesztések alapvetően a központi funkciók megerősítését
szolgálják, ugyanakkor a városrészben élők életminőségének javításával hozzájárulnak a
lakófunkciók erősítéséhez, összességében pedig szerepet játszanak a tudatos, pozitív kisvárosi
imázs kialakításában.
A fejlesztések által a település közszolgáltatási, kereskedelmi és kulturális funkciói egyaránt
megerősödnek. Mindennek eredményeként nő a város népességmegtartó képessége és
gazdasági potenciálja.
A társadalom egyes rétegeinek leszakadása leromlással fenyegetett területeket hozott létre a
településrészben, így az itt élők felzárkóztatása szükséges. E probléma megoldása érdekében
komplex, integrált (foglalkoztatási, lakhatási, szociális) beavatkozások megvalósítására van
szükség.
Az infrastrukturális beavatkozások mellett elengedhetetlen a hátrányos helyzetűek egyenlő
esélyeinek megteremtése, amely főként a képzési és munkaerő-piaci programokba történő
integrációval és a szociális szolgáltatások javításával, valamint az általános közigazgatási,
közszolgáltatási rendszerek integrált feladatellátásának fenntartásával segíthető elő. A probléma
megoldására szociális városrehabilitációs programok végrehajtása szolgálhat válaszként.

V2: Szapárfalu városrészben a települési környezet javítása a jobb életminőség
biztosítása érdekében, valamint társadalmi különbségek csökkentése
A városrész alapvetően lakófunkcióval rendelkezik, melynek erősítése, minőségének javítása
szükséges. A lakófunkció javításának a városrészben alapvető eszköze a közösségi és
kereskedelmi szolgáltatások minőségi javítása, illetve a zöldfelületek, közösségi terek
revitalizálása. Mindezek mellett elengedhetetlen a közlekedési- és a közmű infrastruktúra (utak,
járdák, kerékpárutak, csapadékvíz-elvezető rendszerek) megfelelő szintre emelése, illetve a
kiskereskedelmi szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése.
Az infrastrukturális beavatkozások mellett elengedhetetlen a hátrányos helyzetűek egyenlő
esélyeinek megteremtése, amely főként a képzési és munkaerő-piaci programokba történő
integrációval és a szociális szolgáltatások javításával, valamint az általános közigazgatási,
közszolgáltatási rendszerek integrált feladatellátásának fenntartásával segíthető elő.
V3: A turisztikai zónában a turizmus szerepének erősítése, a zöldfelületek fejlesztése,
megújítása, gazdasági funkciók erősítése
Ezen városrész adottságait tekintve a turisztikai és rekreációs szolgáltatások területén tölt be
kiemelt szerepet. A városrész fejlesztési célkitűzés is ezt tükrözi kiegészítve a gazdasági, főként
a turisztikai tevékenységeket kiegészítő szolgáltatások erősítésével, a privát szféra
aktivizálásával. A városrész közlekedési fejlesztései a városon belüli gyűjtőút hálózat és a
főútvonaltól elkülönített, biztonságosabb közlekedést biztosító úthálózat kialakítását helyezik
előtérbe.

V4: A gazdasági ipari zónában komplex szolgáltatások nyújtására képes vállalkozási
környezet kialakítása a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának, illetve a város
tőkevonzó képességének növelése érdekében
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A város keleti csücskében található városrész a tudatos fejlesztés és terület felhasználás
következtében kizárólag gazdasági tevékenységnek ad otthont. A gazdasági területek a település
és az egész vonzáskörzet gazdaságának egyik pillére, amely jelentős mértékben hozzájárul a
térségi munkaerőpiac stabilizálódásához. A beavatkozások az iparterület infrastrukturális
fejlesztésére, a kiegyensúlyozott és versenyképes területhasználat biztosítására, valamint az
elérhető üzleti szolgáltatások bővítésére és minőségének emelésére, valamint a befektetésösztönzésre irányulnak.
A gazdasági központi szerepkör megteremtésének egyik feltétele a megfelelően képzett
munkaerő, tehát közvetetten a képzés területe is jelentős hatást gyakorol a gazdasági terület
fejlődési potenciáljának alakulására. Ehhez hasonlóan a foglalkoztatási, felnőttképzési és
átképzési programok hozzájárulhatnak az itt működő vállalkozások versenyképességéhez és új
vállalkozások betelepüléséhez.
Összességében elmondható, hogy a tervezett beavatkozások jelentős mértékben növelik a
vállalkozások foglalkoztatási kapacitását, illetve javítják a város tőkevonzó képességét.

3.3 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések
bemutatása
A város középtávú tematikus céljai a városrészi célkitűzések egy vagy több városrészben történő
megvalósításával érhetők el. A területi célok és tematikus célok együttes megvalósítása segíti elő
az ITS-ben megjelölt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.
A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a területi és tematikus célok közötti
összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét.
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(2017-2035)

TERÜLETI
(VÁROSRÉSZI) CÉLOK

TEMATIKUS
CÉLOK

ÁTFOGÓ CÉLOK

JÖVŐKÉP

4. ábra: Fegyvernek fejlesztési célrendszere 2017-2025 között

„FEGYVERNEK, A MEGTARTÓ VÁROS”

Minőségi életfeltételeket és javuló életminőséget biztosító, intenzíven fejlődő, versenyképes gazdaságot teremtő, természeti értékeket
megőrző környezet a városban élő lakosság és vállalkozások számára.
A fejlődés eredményeként munkahelyek teremtődnek, melynek következtében ismét pozitív demográfiai folyamatok indulnak meg, illetve
egy vonzó, modern és fenntartható kisváros alakul ki.

Fegyvernek „Egészséges város” mind természeti- és épített
környezetében, mind lakosai, mind közösségei tekintetében.

Fegyvernek vonzó város, mely kellemes lakóhelyet, ösztönző
gazdasági környezetet teremt polgárainak, utat nyitva az új
kezdeményezéseknek

T1: A versenyképes gazdaság
feltételeinek megteremtése

T2: A helyiek életminőségének,
életkörülményeinek javítása

T3: Turisztikai vonzerő növelése

T4: Fenntartható városfejlesztés

V1. A Városmag térségi alközponti
jellegű funkcióinak megerősítése, vonzó
települési környezet kialakítása, a
társadalmi különbségek csökkentése

V2. Szapárfalu városrészben a települési
környezet javítása a jobb életminőség
biztosítása érdekében, valamint a
társadalmi különbségek csökkentése

V3. A turisztikai zónában a turizmus
szerepének erősítése, a zöldfelületek
fejlesztése, megújítása, gazdasági
funkciók erősítése

V4. A gazdasági ipari zónában komplex
szolgáltatások nyújtására képes
vállalkozási környezet kialakítása a
vállalkozások foglalkoztatási
kapacitásának, illetve a város tőkevonzó
képességének növelése érdekében
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3. táblázat: A Városrészek és tematikus célok összefüggése

Városrészek / Tematikus célok

T1: A
versenyképes
gazdaság
feltételeinek
megteremtése

T2: A helyiek
életminőségének,
életkörülményeinek
javítása

T3: Turisztikai
vonzerő növelése

T4: Fenntartható
városfejlesztés

V1. Városmag
V2. Szapárfalu
V3. Turisztikai zóna
V4. Gazdasági ipari zóna
Erős koherencia
Közepes koherencia
Gyenge koherencia
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4 A megvalósítást szolgáló beavatkozások
Az ITS a város középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési
jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját, amely a Területi Kiválasztási
Kritérium Rendszer figyelembe vételével került meghatározásra. A projektek a Stratégia
kidolgozásakor rendelkezésre álló információk alapján, a Stratégia által igényelt mélységben,
vázlatosan és lényegre törően kerülnek ismertetésre. Az ITS jellege nem feltételezi a projektek
teljes körű és részletekbe menő kifejtését.
A Stratégiai célok megvalósítását szolgáló beavatkozások számbavételét azonban több tényező
is indokolja:
a célok megvalósítása érdekében összegyűjtésre és rendszerezésre, majd priorizálásra
kerülhessenek a különböző szereplőknél, potenciális projektgazdáknál körvonalazódó
fejlesztési elképzelések; így a megvalósítás fázisában a stratégiai célokhoz igazodóan reális
lehetőség nyíljon konkrét projektek megvalósítására; valamint
az előkészítettség különböző fázisában lévő projekt elképzelések egymáshoz optimálisan
illeszkedve a lehető leghatékonyabban járulhassanak hozzá a Stratégia céljainak
eléréséhez.
Az ITS megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat
azonosítottuk:
Akcióterületi projektek: Olyan, egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen
végbemenő fejlesztések, amelyek egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes
projektelemek segítik más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. A
projektek az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra,
volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő a kijelölt
akcióterületen.
Kulcsprojektek: A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét
képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem
valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt
(ami jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett
fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. "
Hálózatos projektek: amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű
projektelemből állnak, a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek és a
projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.
Egyéb projektek: A fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek
pontszerű, egy vagy több városrész, illetve a település egésze szempontjából jelentős
fejlesztések, amelyek között beruházási jellegű és soft elemek egyaránt szerepelhetnek.
A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az
ITS középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják. A stratégia
megvalósításának egyik kulcsmomentuma a potenciális projektgazdák közötti
információáramlás, párbeszéd, a közös projektek megvalósítása érdekében. A következő
fejezetekben a projektek címe után zárójelben a potenciális projektgazdát nevezzük meg.
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4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás
indoklása
A stratégiai tervezés lényeges pontja a város hangsúlyos beavatkozási területeinek kijelölése a
következő 5-7 évre (középtáv). Az akcióterületek több és esetenként több féle beavatkozást
koncentrálnak, amelyek megvalósulása révén az adott városszerkezeti egység átható minőségi
és funkcionális változáson megy keresztül. A beavatkozások egymással szoros összefüggésben
vannak, egymást erősítik, szinergikus kapcsolatuk érvényesül. Az akcióterületek kijelölése nem
jelenti azt, hogy egyéb, nem ezen területekre eső beavatkozások háttérbe szorulnak a városban.
A területek kijelölésével a tervezők felhívják a figyelmet arra, hogy hová szükséges és érdemes
az erőforrásokat koncentrálni a középtávon.
Fegyvernek Város Önkormányzata arra törekszik, hogy a városrehabilitációs programokon kívül
is a lehető legtöbb támogatási forrást és magántőkét mozgósítani tudja annak érdekében, hogy a
város fejlődése területileg kiegyensúlyozott legyen. Az önkormányzat a városi és városrészi célok
teljesítéséhez kapcsolódó projektek maradéktalan végrehajtására törekszik, elősegítve ezáltal a
város dinamizálódását, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését és a gazdaságos
működést.
A konkrét, gyakorlati beavatkozásokat fókuszáltan, pontosan beazonosított területeken kell
végrehajtani a kedvező hatások szinergiájának elérésére érdekében. Ennek megfelelően az
integrált városfejlesztés során a tevékenységeket akcióterületekre kell összpontosítani, amelyek
a városfejlesztés funkcionális magjaiként szolgálnak. Az akcióterületek kijelölése azonban
nem jelenti azt, hogy mindössze ezekben a városrészekben történnek átfogó fejlesztések, hiszen
az önkormányzat és a magán szféra egyéb projektjei, pályázatai és más jellegű beruházásai
Fegyvernek város teljes területét érinteni fogják.
A fejlesztési akcióterületek lehatárolása az alábbi alapelvek figyelembevételével történt:
az akcióterületek kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele,
amelyek a fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a lehetséges
magánerős beruházások miatt valóban indokoltak;
az akcióterületek megjelenésükben minél homogénebbek, térbelileg pedig koncentráltak
legyenek;
funkcionális szempontból az akcióterületek egy egységet alkossanak úgy, hogy a
funkcióváltásra és -bővítésre megfelelő helyszínt kínáljanak;
a kijelölt akcióterületen a lehető legnagyobb addicionális hatást lehessen elérni a magántőke
mobilizálásával;
a „szociális” és „funkcióbővítő” jellegű akcióterületek teljesítsék azokat a feltételeket,
amelyeket a korábbi hasonló pályázati konstrukciók előírtak akár a szociális mutatók, akár az
ellátandó funkciók tekintetében.
A fenti alapelveknek megfelelően Fegyverneken 10 olyan terület határolható le indikatív jelleggel,
ahol komplex beavatkozások megvalósítását tervezi az önkormányzat1:
a Zöld város akcióterület, mint „városközponti vegyes” funkciójú akcióterület (1)
a Turisztikai Zóna, mint turisztikai és rekreációs akcióterület (2)
Az Ipari-Gazdasági terület városrész, mint gazdasági funkciójú akcióterület (3)

1

A pontos lehatárolásra a projektfejlesztés szakaszában fog sor kerülni.
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1. számú leromlott városi terület, mint szociális fejlesztési akcióterület (4)
2. számú leromlott városi terület, mint szociális fejlesztési akcióterület (5)
3. számú leromlott városi terület, mint szociális fejlesztési akcióterület (6)
4. számú leromlott városi terület, mint szociális fejlesztési akcióterület (7)
5. számú leromlott városi terület, mint szociális fejlesztési akcióterület (8)
6. számú leromlott városi terület, mint szociális fejlesztési akcióterület (9)
a Barnamezős”, mint településközponti vegyes akcióterület (10)
2. térkép: Fegyvernek tervezett akcióterületei

Forrás: saját szerkesztés

4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó
fejlesztések összefoglaló bemutatása
Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek):
Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések
egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek
megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését,
az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra,
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volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az
akcióterületen.
Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztéseket a következő alfejezetek foglalják össze.
Akcióterületi
fejlesztések tartalma

4.2.1 Zöld város, mint „városközponti vegyes” funkciójú akcióterület
(Önkormányzat)

A település központjában található akcióterület fejlesztésének fókuszában olyan funkciók állnak,
amelyek a térség és a település teljes lakossága számára relevánsak. A központi területek
megújításával a cél egy olyan egységes arculatú, fenntartható belváros megteremtése, amely a
sajátos szerkezetét megőrzi, ugyanakkor lehetővé teszi a modern kisvárosi életformát, az egyes
szolgáltatások gyors és egyszerű elérhetőségét.
A beavatkozási területen megvalósítandó fejlesztések alapvetően a központi funkciók
megerősítését szolgálják, ugyanakkor a városrészben élők életminőségének javításával
hozzájárulnak a lakófunkciók erősítéséhez, összességében pedig szerepet játszanak a tudatos,
pozitív kisvárosi imázs kialakításában.
A fentieknek megfelelően a városközpont gazdaságélénkítő
településfejlesztése az alábbi beavatkozásokat tartalmazhatja:

és

népességmegtartó

Zöld város kialakítása Fegyverneken
A Zöld város akcióterületen megvalósulnak egyéb olyan beruházások is, amelyek nemcsak az
akcióterületre, hanem az egész városra vonatkoznak, vagyis egy együttműködő rendszer elemeit
képezik. Ezen projektek részletesebb bemutatására a 4.3.2 fejezetben kerül sor (Önkormányzati
tulajdonú intézmények fejlesztése, a belső városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Közműinfrastruktúra fejlesztése, stb.)

4.2.2 Turisztikai Zóna, mint turisztikai és rekreációs akcióterület
(Önkormányzat – Vállalkozások)

A Turisztikai zóna akcióterület fejlesztése a nevében is megjelölt funkciókra terjed ki, amely
amellett, hogy a településen lakók rekreációs igényeinek kielégítését, számukra megfelelő
környezet kialakítását célozza, a szezonális turisztikai szolgáltatások színvonalának javításához
is hozzájárul. A táj, a környezeti adottságok ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy nagyobb
volumenű turisztikai attrakciófejlesztés is megvalósulhasson az akcióterületen, aminek
megvalósíthatósága részletes elemzések alapján mérlegelhető. A két fejlesztési irány – rekreáció
és turisztikai attrakció – fejlesztése pozitívan hat egymásra ezért az akcióterület fejlesztése a két
terület együttes fejlesztésével valósítható meg leghatékonyabban.
A fentieknek megfelelően a Turisztikai zóna fejlesztése az alábbi beavatkozásokat tartalmazhatja:
1-es holtág rehabilitációja, turisztikai hasznosítása
Fürdő (szabadstrand) kiépítése
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4.2.3 Ipari-gazdasági terület, mint gazdasági funkciójú akcióterület
(Önkormányzat – Vállalkozások)

A területen a közeljövőben elengedhetetlenül szükséges az Ipari Park még szabadon
értékesíthető területeinek vállalkozások fogadására alkalmas infrastruktúrával való ellátása,
illetve a betelepülő vállalkozások termelési tevékenységének folytatásához szükséges innovációs
és logisztikai központ létesítése. Az ipari, kereskedelmi és logisztikai fejlesztési akcióterület
komplex fejlesztése az alábbi projektek megvalósítását foglalja magában:
4-es út mellett magyar vendéglő melletti parkolóban: piac – zöld terület a 4-es főút
mellett
A gazdasági fejlesztési terület infrastruktúrájának fejlesztése

4.2.4 1. számú leromlott városi akcióterület, mint szociális fejlesztési
akcióterület (Önkormányzat)

Fegyvernek kedvezőtlen társadalmi mutatókkal rendelkező városrészeiben olyan beavatkozáscsomag szükséges, amely integráltan kezeli a lakókörnyezet infrastrukturális hiányosságait,
valamint az itt élők munkaerő-piaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb problémáit –
összhangban az Antiszegregációs programmal.
A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján Fegyverneken 6 db. szegregációval veszélyeztetett
terület található, melyek mindegyikében indokolt lehet egy társadalmi felzárkóztatást célzó
„SOFT” projekt és egy insfrastrukturális beavatkozásokat megvalósító városrehabilitációs projekt
megvalósítása.
A fentiek alapján az 1. sz. leromlott városi akcióterületeken az alábbi projektek megvalósítása
indokolt:
Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 1. sz. leromlott városi területén
Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 1. sz. leromlott városi területén
A Szociális városrehabilitációs akcióterületen megvalósulhatnak egyéb olyan beruházások is,
amelyek nemcsak az akcióterületre, hanem az egész városra vonatkoznak, vagyis egy
együttműködő rendszer, más néven hálózat elemeit képezik (lásd 4.3.2 pont: Önkormányzati
tulajdonú intézmények fejlesztése, A belső városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Közműinfrastruktúra fejlesztése, stb.)

4.2.5 2. számú leromlott városi akcióterület, mint szociális fejlesztési
akcióterület (Önkormányzat)

Fegyvernek kedvezőtlen társadalmi mutatókkal rendelkező városrészeiben olyan beavatkozáscsomag szükséges, amely integráltan kezeli a lakókörnyezet infrastrukturális hiányosságait,
valamint az itt élők munkaerő-piaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb problémáit –
összhangban az Antiszegregációs programmal.
A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján Fegyverneken 6 db. szegregációval veszélyeztetett
terület található, melyek mindegyikében indokolt lehet egy társadalmi felzárkóztatást célzó
„SOFT” projekt és egy insfrastrukturális beavatkozásokat megvalósító városrehabilitációs projekt
megvalósítása.
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A fentiek alapján a 2. sz. leromlott városi akcióterületeken az alábbi projektek megvalósítása
indokolt:
Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 2. sz. leromlott városi területén
Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 2. sz. leromlott városi területén
A Szociális városrehabilitációs akcióterületen megvalósulhatnak egyéb olyan beruházások is,
amelyek nemcsak az akcióterületre, hanem az egész városra vonatkoznak, vagyis egy
együttműködő rendszer, más néven hálózat elemeit képezik (lásd 4.3.2 pont: Önkormányzati
tulajdonú intézmények fejlesztése, A belső városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Közműinfrastruktúra fejlesztése, stb.)

4.2.6 3. számú leromlott városi akcióterület, mint szociális fejlesztési
akcióterület (Önkormányzat)

Fegyvernek kedvezőtlen társadalmi mutatókkal rendelkező városrészeiben olyan beavatkozáscsomag szükséges, amely integráltan kezeli a lakókörnyezet infrastrukturális hiányosságait,
valamint az itt élők munkaerő-piaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb problémáit –
összhangban az Antiszegregációs programmal.
A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján Fegyverneken 6 db. szegregációval veszélyeztetett
terület található, melyek mindegyikében indokolt lehet egy társadalmi felzárkóztatást célzó
„SOFT” projekt és egy insfrastrukturális beavatkozásokat megvalósító városrehabilitációs projekt
megvalósítása.
A fentiek alapján a 3. sz. leromlott városi akcióterületeken az alábbi projektek megvalósítása
indokolt:
Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 3. sz. leromlott városi területén
Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 3. sz. leromlott városi területén
A Szociális városrehabilitációs akcióterületen megvalósulhatnak egyéb olyan beruházások is,
amelyek nemcsak az akcióterületre, hanem az egész városra vonatkoznak, vagyis egy
együttműködő rendszer, más néven hálózat elemeit képezik (lásd 4.3.2 pont: Önkormányzati
tulajdonú intézmények fejlesztése, A belső városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Közműinfrastruktúra fejlesztése, stb.)

4.2.7 4. számú leromlott városi akcióterület, mint szociális fejlesztési
akcióterület (Önkormányzat)

Fegyvernek kedvezőtlen társadalmi mutatókkal rendelkező városrészeiben olyan beavatkozáscsomag szükséges, amely integráltan kezeli a lakókörnyezet infrastrukturális hiányosságait,
valamint az itt élők munkaerő-piaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb problémáit –
összhangban az Antiszegregációs programmal.
A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján Fegyverneken 6 db. szegregációval veszélyeztetett
terület található, melyek mindegyikében indokolt lehet egy társadalmi felzárkóztatást célzó
„SOFT” projekt és egy insfrastrukturális beavatkozásokat megvalósító városrehabilitációs projekt
megvalósítása.
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A fentiek alapján a 4. sz. leromlott városi akcióterületeken az alábbi projektek megvalósítása
indokolt:
Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 4. sz. leromlott városi területén
Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 4. sz. leromlott városi területén
A Szociális városrehabilitációs akcióterületen megvalósulhatnak egyéb olyan beruházások is,
amelyek nemcsak az akcióterületre, hanem az egész városra vonatkoznak, vagyis egy
együttműködő rendszer, más néven hálózat elemeit képezik (lásd 4.3.2 pont: Önkormányzati
tulajdonú intézmények fejlesztése, A belső városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Közműinfrastruktúra fejlesztése, stb.)

4.2.8 5. számú leromlott városi akcióterület, mint szociális fejlesztési
akcióterület (Önkormányzat)

Fegyvernek kedvezőtlen társadalmi mutatókkal rendelkező városrészeiben olyan beavatkozáscsomag szükséges, amely integráltan kezeli a lakókörnyezet infrastrukturális hiányosságait,
valamint az itt élők munkaerő-piaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb problémáit –
összhangban az Antiszegregációs programmal.
A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján Fegyverneken 6 db. szegregációval veszélyeztetett
terület található, melyek mindegyikében indokolt lehet egy társadalmi felzárkóztatást célzó
„SOFT” projekt és egy insfrastrukturális beavatkozásokat megvalósító városrehabilitációs projekt
megvalósítása.
A fentiek alapján az 5. sz. leromlott városi akcióterületeken az alábbi projektek megvalósítása
indokolt:
Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 5. sz. leromlott városi területén
Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 5. sz. leromlott városi területén
A Szociális városrehabilitációs akcióterületen megvalósulhatnak egyéb olyan beruházások is,
amelyek nemcsak az akcióterületre, hanem az egész városra vonatkoznak, vagyis egy
együttműködő rendszer, más néven hálózat elemeit képezik (lásd 4.3.2 pont: Önkormányzati
tulajdonú intézmények fejlesztése, A belső városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Közműinfrastruktúra fejlesztése, stb.)

4.2.9 6. számú leromlott városi akcióterület, mint szociális fejlesztési
akcióterület (Önkormányzat)

Fegyvernek kedvezőtlen társadalmi mutatókkal rendelkező városrészeiben olyan beavatkozáscsomag szükséges, amely integráltan kezeli a lakókörnyezet infrastrukturális hiányosságait,
valamint az itt élők munkaerő-piaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb problémáit –
összhangban az Antiszegregációs programmal.
A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján Fegyverneken 6 db. szegregációval veszélyeztetett
terület található, melyek mindegyikében indokolt lehet egy társadalmi felzárkóztatást célzó
„SOFT” projekt és egy insfrastrukturális beavatkozásokat megvalósító városrehabilitációs projekt
megvalósítása.
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A fentiek alapján a 6. sz. leromlott városi akcióterületeken az alábbi projektek megvalósítása
indokolt:
Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 6. sz. leromlott városi területén
Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 6. sz. leromlott városi területén
A Szociális városrehabilitációs akcióterületen megvalósulhatnak egyéb olyan beruházások is,
amelyek nemcsak az akcióterületre, hanem az egész városra vonatkoznak, vagyis egy
együttműködő rendszer, más néven hálózat elemeit képezik (lásd 4.3.2 pont: Önkormányzati
tulajdonú intézmények fejlesztése, A belső városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Közműinfrastruktúra fejlesztése, stb.)

4.2.10 Barnamezős, mint településközponti vegyes akcióterület
(Önkormányzat)

A településközpont közelében található akcióterület fejlesztésének fókuszában egy olyan funkció
nélküli, üres, leromlott állagú, felhagyott gazdasági épület felújítása áll, melynek felújításával egy
sport, rekreációs és szabadidős központ, illetve gazdasági szolgáltató terek kialakítására kerül
sor a helyi és térségi igényekre alapozva.
A beavatkozási területen megvalósítandó fejlesztések alapvetően a központi funkciók
megerősítését szolgálják, ugyanakkor a városrészben élők életminőségének javításával
hozzájárulnak a lakófunkciók erősítéséhez, összességében pedig szerepet játszanak a tudatos,
pozitív kisvárosi imázs kialakításában.
A fentieknek alapján az alábbi projekt megvalósítása indokolt:
Malom – Felhagyott ipari létesítmény és közvetlen környezetének rehabilitációja sport,
rekreációs, szabadidős és rendezvény központ kialakításával
A Barnamezős akcióterületen megvalósulnak egyéb olyan beruházások is, amelyek nemcsak az
akcióterületre, hanem az egész városra vonatkoznak, vagyis egy együttműködő rendszer elemeit
képezik. Ezen projektek részletesebb bemutatására a 4.3.2 fejezetben kerül sor (Önkormányzati
tulajdonú intézmények fejlesztése, a belső városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Közműinfrastruktúra fejlesztése, stb.)
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4.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település
egésze szempontjából jelentős fejlesztések
4.3.1 Kulcsprojektek

A kulcsprojekt stratégiában alkalmazott definíciója:
"A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely
(akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél
nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően nagyobb
összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy
azok hatásai érvényesülésének.”
Fegyverneken a jelenlegi tervezési ciklusban három kulcsprojekt azonosítható, amelyek a város
legfontosabb középtávú céljaihoz, a gazdasági erő növeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez,
az egészségcentrummá váláshoz és ezen keresztül a város népességmegtartó erejének
növeléséhez járulnak hozzá.
A gazdasági fejlesztési terület infrastruktúrájának fejlesztése
Malom – Felhagyott ipari létesítmény és közvetlen környezetének rehabilitációja sport,
rekreációs, szabadidős és rendezvény központ kialakításával
Tisza-vidéki légi bázis, a Fegyverneki Ifjúsági Park teljeskörű megújításával,
Malomépület és malomkert, kapcsolódó létesítményi rekonstrukcióval
Napelem park létrehozása
Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése, valamint Bölcsőde bővítése
16 férőhellyel
Iskola teljes körű felújítása
Annaházi óvoda teljes körű felújítása
Szapárfalu óvoda teljes körű felújítása
Önkormányzat ingatlanállomány teljes komplex felújítása (lakás és nem lakás célú is)
Térkőgyár fejlesztése
Állattartó telep fejlesztése
Magas hozzáadott értékű mezőgazdasági termékek előállítása, ültetvénytelepítés,
feldolgozó üzemek létesítése
Tejfeldolgozó üzem fejlesztése
Megfelelő szakemberek képzése, a vállalkozások igényeinek megfelelően!
4.3.2 Hálózatos projektek

A hálózatos projekt stratégiában alkalmazott definíciója:
A hálózatos projekt
 több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll,
 a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed,
 a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.
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A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző
jellegűek, más-más megvalósítójuk van. (pl. közlekedési hálózat fejlesztés részeként belső
tehermentesítő utak építése; kerékpárút hálózat részeként kerékpárutak építése és kijelölése; az
energiafelhasználás csökkentéséhez kapcsolódó, közintézmények energetikai célú beruházásait
tartalmazó projektek; tehetséggondozási projektek összessége a település közoktatási
intézményeiben)”
Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása II. ütem
Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása III. ütem – Szapárfalu
Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása IV. ütem - Kisebb utcák bekötése
Ivóvízhálózat felújítása, azbeszt vezeték cseréje
Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében
Közösségi közlekedés fejlesztése, kerékpárút, parkolók
Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és -tisztítása
Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban
Meglevő úthálózat felújítása, megerősítése, új kopóréteg építése
Belterületi utak fejlesztése
Öntöző utak fejlesztése
Járdahálózat felújítása
Körforgalom építése Szapárfaluban
2.-3.-4.-5. holtág: - Holt Tisza rehabilitáció – belvíz befogadási célú rekonstrukciója és
gazdasági célú hasznosítása
Büdöséri csatorna rekonstrukciója
Kamerarendszer fejlesztése, bővítése

4.3.3 Egyéb projektek

Az egyéb projekt stratégiában alkalmazott definíciója:
„Egyéb, a fenti kategóriákba be nem sorolható projektek (nem akcióterület, nem kulcs-, nem
hálózatos projekt, pl. egyedi, pontszerű fejlesztés).”
Fegyvernek városa az alábbi pontszerű, egyedi fejlesztések megvalósítását tervezi:
Orvosi rendelő – Szapárfaluban
Fegyvernek Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Téglagyári gödör hasznosítása
1-es holtág rehabilitációja, turisztikai hasznosítása
Kálváriadomb környezetrendezése, park építése
Mentőállomás kialakítása
Tűzoltóállomás kialakítása
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Rendőrség épületének felújítása
Művelődési ház épületének teljes körű felújítása
Tanuszoda kialakítása
Konyha fejlesztése
Szapárfalui idősek klubja (3. sz. idősek klubja) felújítás
Fürdő (szabadstrand) kiépítése
Sportpályán lelátó fedése
Bíró kastély fejlesztése
Róna panzió felújítása
Önkormányzati tulajdonban levő műemlékek állagmegóvó felújítása
Nepomuki szobor, 2 templom felújítása
Ravatalozó fejlesztése
Játszóterek fejlesztése
Lakcímnyilvántartás rendezése
Települési határrendezések, kiemelten Nagykörű-Fegyvernek határ rendezése
Osztatlan közös tulajdonok tulajdonviszonyi rendezése
Intézmények megújuló energiával történő ellátása
Lakó-pihenő övezet kijelölése
Fásítás, erdőtelepítés
Erőgép és munkagép beszerzése
Papírfeldolgozó üzem fejlesztése
Pálinkafőzde fejlesztése (magán beruházás)
Major fejlesztések (magán beruházások: Kasztel major, Bálint major, volt 4-es
baromfitelep, Szapárfalui major) szárítók, hűtőházak, stb.
Volt konzervgyár (KÜLTERÜLET) hasznosítása (magánberuházás)

4.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai
céljaihoz
A településen a stratégia időtávjában megvalósítani kívánt fejlesztések egy, vagy több városi
szintű tematikus eléréséhez járulnak hozzá. Az egyes beavatkozások célokhoz való
kapcsolódását mutatja be a következő táblázat.
4. táblázat Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata
Kulcsprojektek

Hálózatos projektek

Akcióterületi projektek

Egyéb projektek

T1: A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
A gazdasági fejlesztési
terület infrastruktúrájának

Öntöző utak fejlesztése
2.-3.-4.-5. holtág: - Holt

Fegyvernek Város Önkormányzata
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Osztatlan közös
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Kulcsprojektek
fejlesztése
Térkőgyár fejlesztése
Állattartó telep fejlesztése
Magas hozzáadott értékű
mezőgazdasági termékek
előállítása,
ültetvénytelepítés,
feldolgozó üzemek
létesítése
Tejfeldolgozó üzem
fejlesztése
Megfelelő szakemberek
képzése, a vállalkozások
igényeinek megfelelően!

Hálózatos projektek
Tisza rehabilitáció – belvíz
befogadási célú
rekonstrukciója és
gazdasági célú
hasznosítása
Büdöséri csatorna
rekonstrukciója
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Akcióterületi projektek
parkolóban: piac – zöld
terület a 4-es főút mellett
A gazdasági fejlesztési
terület infrastruktúrájának
fejlesztése

Egyéb projektek
tulajdonviszonyi
rendezése
Papírfeldolgozó üzem
fejlesztése
Pálinkafőzde fejlesztése
(magán beruházás)
Major fejlesztések (magán
beruházások: Kasztel
major, Bálint major, volt 4es baromfitelep,
Szapárfalui major)
szárítók, hűtőházak, stb.
Volt konzervgyár
(KÜLTERÜLET)
hasznosítása
(magánberuházás)

T2: A járásközponti szerepkör megerősítése
Malom – Felhagyott ipari
létesítmény és közvetlen
környezetének
rehabilitációja sport,
rekreációs, szabadidős és
rendezvény központ
kialakításával
Fegyvernek Újtelepi
Óvoda felújítása és
korszerűsítése, valamint
Bölcsőde bővítése 16
férőhellyel
Iskola teljes körű felújítása
Annaházi óvoda teljes
körű felújítása
Szapárfalu óvoda teljes
körű felújítása
Önkormányzat
ingatlanállomány teljes
komplex felújítása (lakás
és nem lakás célú is)

Fegyvernek Város
csapadékvíz csatornázása
Fegyvernek Város
csapadékvíz csatornázása
II ütem
Fegyvernek Város
csapadékvíz csatornázása
III. ütem – Szapárfalu
Fegyvernek Város
csapadékvíz csatornázása
IV. ütem - Kisebb utcák
bekötése
Ivóvízhálózat felújítása,
azbeszt vezeték cseréje
Együttműködés
megvalósítása a
fenntartható
közlekedésfejlesztés
érdekében
Közösségi közlekedés
fejlesztése, kerékpárút,
parkolók
Fegyvernek és Örményes
szennyvízelvezetése és tisztítása
Közintézmények
Energetikai Fejlesztése
Fegyvernek Városban
Meglevő úthálózat
felújítása, megerősítése,
új kopóréteg építése
Belterületi utak fejlesztése
Járdahálózat felújítása
Körforgalom építése
Szapárfaluban
Kamerarendszer
fejlesztése, bővítése

Fegyvernek Város Önkormányzata

Zöld város kialakítása
Fegyverneken
Társadalmi
együttműködés erősítése
Fegyvernek 1. sz.
leromlott városi területén
Társadalmi
együttműködés erősítése
Fegyvernek 2. sz.
leromlott városi területén
Társadalmi
együttműködés erősítése
Fegyvernek 3. sz.
leromlott városi területén
Társadalmi
együttműködés erősítése
Fegyvernek 4. sz.
leromlott városi területén
Társadalmi
együttműködés erősítése
Fegyvernek 5. sz.
leromlott városi területén
Társadalmi
együttműködés erősítése
Fegyvernek 6. sz.
leromlott városi területén
Szociális
városrehabilitáció
Fegyvernek 1. sz.
leromlott városi területén
Szociális
városrehabilitáció
Fegyvernek 2. sz.
leromlott városi területén
Szociális
városrehabilitáció
Fegyvernek 3. sz.
leromlott városi területén
Szociális
városrehabilitáció
Fegyvernek 4. sz.
leromlott városi területén
Szociális
városrehabilitáció
Fegyvernek 5. sz.
leromlott városi területén
Szociális
városrehabilitáció
Fegyvernek 6. sz.
leromlott városi területén

Orvosi rendelő –
Szapárfaluban
Fegyvernek Város
Önkormányzata ASP
központhoz való
csatlakozása
Mentőállomás kialakítása
Tűzoltóállomás kialakítása
Rendőrség épületének
felújítása
Művelődési ház
épületének teljes körű
felújítása
Tanuszoda kialakítása
Konyha fejlesztése
Szapárfalui idősek klubja
(3. sz. idősek klubja)
felújítás
Sportpályán lelátó fedése
Bíró kastély fejlesztése
Önkormányzati
tulajdonban levő
műemlékek állagmegóvó
felújítása
Nepomuki szobor, 2
templom felújítása
Ravatalozó fejlesztése
Játszóterek fejlesztése
Lakcímnyilvántartás
rendezése
Települési
határrendezések,
kiemelten NagykörűFegyvernek határ
rendezése
Lakó-pihenő övezet
kijelölése
Erőgép és munkagép
beszerzése
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Akcióterületi projektek

Egyéb projektek

T3: A helyiek életminőségének, életkörülményeinek javítása
Tisza-vidéki légi bázis, a
Fegyverneki Ifjúsági Park
teljeskörű megújításával,
Malomépület és
malomkert, kapcsolódó
létesítményi
rekonstrukcióval

Téglagyári gödör
hasznosítása
1-es holtág rehabilitációja,
turisztikai hasznosítása
Kálváriadomb
környezetrendezése, park
építése
Fürdő (szabadstrand)
kiépítése
Róna panzió felújítása

T4: Fenntartható városfejlesztés
Napelem park létrehozása
Annaházi óvoda teljes
körű felújítása
Szapárfalu óvoda teljes
körű felújítása
Önkormányzat
ingatlanállomány teljes
komplex felújítása (lakás
és nem lakás célú is)

Napelem park létrehozása
Annaházi óvoda teljes
körű felújítása
Szapárfalu óvoda teljes
körű felújítása
Önkormányzat
ingatlanállomány teljes
komplex felújítása (lakás
és nem lakás célú is)

Napelem park létrehozása
Annaházi óvoda teljes
körű felújítása
Szapárfalu óvoda teljes
körű felújítása
Önkormányzat
ingatlanállomány teljes
komplex felújítása (lakás
és nem lakás célú is)

Napelem park létrehozása
Annaházi óvoda teljes
körű felújítása
Szapárfalu óvoda teljes
körű felújítása
Önkormányzat
ingatlanállomány teljes
komplex felújítása (lakás
és nem lakás célú is)

4.5 A fejlesztések ütemezése
A következő szempontok figyelembevételével történt meg a tervezett fejlesztések lehetséges
ütemezése, amelyet a források rendelkezésre állása, illetve a megváltozott külső körülmények a
későbbiekben módosíthatnak:
indokoltság, szükségesség:
a fejlesztések által érintett lakosság száma és szociális helyzete,
az akcióterületi fejlesztések időszerűsége,
a fejlesztések lakosság általi elfogadottsága és támogatottsága,
egymásra épülés:
a fejlesztések egymással való kapcsolata, egymásra épülése,
a fejlesztések megvalósítási időigénye,
hatások:
az akcióterületi fejlesztések hatása a város egészére,
az akcióterület jelentősége a város lakófunkciójára nézve,
az akcióterületi fejlesztések gazdasági és társadalmi multiplikátor hatása,

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

48

finanszírozás és fenntarthatóság:
a támogatási források megszerzésének lehetősége és esélye,
a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagysága,
a bevonható magánforrások mértéke,
a létrehozott kapacitások fenntarthatósága.
A városban tervezett fejlesztések megvalósításának félévenkénti tervezett ütemezését az alábbi
ábra mutatja be:
5. táblázat: A tervezett önkormányzati fejlesztések indikatív ütemezése 2015-2023
Projekt megnevezése

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Akcióterületi projektek
1. Zöld város kialakítása
Fegyverneken
2. 4-es út mellett magyar vendéglő
melletti parkolóban: piac – zöld
terület a 4-es főút mellett
3. Társadalmi együttműködés
erősítése Fegyvernek 1. sz.
leromlott városi területén
4. Társadalmi együttműködés
erősítése Fegyvernek 2. sz.
leromlott városi területén
5. Társadalmi együttműködés
erősítése Fegyvernek 3. sz.
leromlott városi területén
6. Társadalmi együttműködés
erősítése Fegyvernek 4. sz.
leromlott városi területén
7. Társadalmi együttműködés
erősítése Fegyvernek 5. sz.
leromlott városi területén
8. Társadalmi együttműködés
erősítése Fegyvernek 6. sz.
leromlott városi területén
9. Szociális városrehabilitáció
Fegyvernek 1. sz. leromlott városi
területén
10. Szociális városrehabilitáció
Fegyvernek 2. sz. leromlott városi
területén
11. Szociális városrehabilitáció
Fegyvernek 3. sz. leromlott városi
területén
12. Szociális városrehabilitáció
Fegyvernek 4. sz. leromlott városi
területén
13. Szociális városrehabilitáció
Fegyvernek 5. sz. leromlott városi
területén
14. Szociális városrehabilitáció
Fegyvernek 6. sz. leromlott városi
területén
15. A gazdasági fejlesztési terület
infrastruktúrájának fejlesztése
Kulcsprojektek
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2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

15. A gazdasági fejlesztési terület
infrastruktúrájának fejlesztése
16. Malom – Felhagyott ipari
létesítmény és közvetlen
környezetének rehabilitációja sport,
rekreációs, szabadidős és
rendezvény központ kialakításával
17. Tisza-vidéki légi bázis, a
Fegyverneki Ifjúsági Park teljeskörű
megújításával, Malomépület és
malomkert, kapcsolódó létesítményi
rekonstrukcióval
18. Napelem park létrehozása
19. Fegyvernek Újtelepi Óvoda
felújítása és korszerűsítése,
valamint Bölcsőde bővítése 16
férőhellyel
20. Iskola teljes körű felújítása
21. Annaházi óvoda teljes körű
felújítása
22. Szapárfalu óvoda teljes körű
felújítása
23. Önkormányzat ingatlanállomány
teljes komplex felújítása (lakás és
nem lakás célú is)
24. Térkőgyár fejlesztése
25. Állattartó telep fejlesztése
26. Magas hozzáadott értékű
mezőgazdasági termékek
előállítása, ültetvénytelepítés,
feldolgozó üzemek létesítése
27. Tejfeldolgozó üzem fejlesztése
28. Megfelelő szakemberek képzése, a
vállalkozások igényeinek
megfelelően!
Hálózatos projektek
29. Fegyvernek Város csapadékvíz
csatornázása
30. Fegyvernek Város csapadékvíz
csatornázása II. ütem
31. Fegyvernek Város csapadékvíz
csatornázása III. ütem – Szapárfalu
32. Fegyvernek Város csapadékvíz
csatornázása IV. ütem - Kisebb
utcák bekötése
33. Ivóvízhálózat felújítása, azbeszt
vezeték cseréje
34. Együttműködés megvalósítása a
fenntartható közlekedésfejlesztés
érdekében
35. Közösségi közlekedés fejlesztése,
kerékpárút, parkolók
36. Fegyvernek és Örményes
szennyvízelvezetése és -tisztítása
37. Közintézmények Energetikai
Fejlesztése Fegyvernek Városban
38. Meglevő úthálózat felújítása,
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megerősítése, új kopóréteg építése
Belterületi utak fejlesztése
Öntöző utak fejlesztése
Járdahálózat felújítása
Körforgalom építése Szapárfaluban
2.-3.-4.-5. holtág: - Holt Tisza
rehabilitáció – belvíz befogadási
célú rekonstrukciója és gazdasági
célú hasznosítása
44. Büdöséri csatorna rekonstrukciója
45. Kamerarendszer fejlesztése,
bővítése
Egyéb projektek
46. Orvosi rendelő – Szapárfaluban
47. Fegyvernek Város Önkormányzata
ASP központhoz való csatlakozása
48. Téglagyári gödör hasznosítása
49. 1-es holtág rehabilitációja,
turisztikai hasznosítása
50. Kálváriadomb környezetrendezése,
park építése
51. Mentőállomás kialakítása
52. Tűzoltóállomás kialakítása
53. Rendőrség épületének felújítása
54. Művelődési ház épületének teljes
körű felújítása
55. Tanuszoda kialakítása
56. Konyha fejlesztése
57. Szapárfalui idősek klubja (3. sz.
idősek klubja) felújítás
58. Fürdő (szabadstrand) kiépítése
59. Sportpályán lelátó fedése
60. Bíró kastély fejlesztése
61. Róna panzió felújítása
62. Önkormányzati tulajdonban levő
műemlékek állagmegóvó felújítása
63. Nepomuki szobor, 2 templom
felújítása
64. Ravatalozó fejlesztése
65. Játszóterek fejlesztése
66. Lakcímnyilvántartás rendezése
67. Települési határrendezések,
kiemelten Nagykörű-Fegyvernek
határ rendezése
68. Osztatlan közös tulajdonok
tulajdonviszonyi rendezése
69. Intézmények megújuló energiával
történő ellátása
70. Lakó-pihenő övezet kijelölése
71. Fásítás, erdőtelepítés
72. Erőgép és munkagép beszerzése
73. Papírfeldolgozó üzem fejlesztése
74. Pálinkafőzde fejlesztése (magán
beruházás)
75. Major fejlesztések (magán
beruházások: Kasztel major, Bálint
major, volt 4-es baromfitelep,
39.
40.
41.
42.
43.
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Szapárfalui major) szárítók,
hűtőházak, stb.
76. Volt konzervgyár (KÜLTERÜLET)
hasznosítása (magánberuházás)
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4.6 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos
pénzügyi terve
Az ITS-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban
európai uniós ágazati és területi operatív programokon keresztül nyílik lehetőség.
A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében a városok számára a következő támogatási
időszakban kiemelt figyelmet érdemel a Terület és Településfejlesztési (TOP) források új
eljárás szerinti felhasználása. A TOP keretein belül meghatározott források tervezése és
felhasználása az Integrált Területi Programok (ITP) kialakításával valósul meg területi szinteken
(külön megyei szint és külön megyei jogú város szintje), mely tartalmazza a megyék területén
megvalósítani tervezett fejlesztéseket. Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi szereplői részére
(Szolnok nélkül) rendelkezésre álló keret 53,78 Mrd Ft2. Ezen túlmenően a megye szereplői
részére allokált indikatív forráskeretek (allokációk) ismertek az alábbiak szerint.
Ezen kívül a GINOP, (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), KEHOP (Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program) és VP (Vidékfejlesztési Program) programokból
kerülhetnek még támogatási források önkormányzati fejlesztésekhez lehívásra.
A fejlesztések megvalósítása szempontjából legnagyobb hatással bíró TOP területi
forráselosztási rendszerében az Integrált Területi Programok határozzák meg Jász-NagykunSzolnok megye fejlesztési forrásainak egyes prioritásokon belüli várható megoszlását.
A TOP forrásain túl az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapjai terhére az alábbi források
állnak rendelkezésre:
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a
közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési
hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja,
hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi
felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a
szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi
kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének
fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a
magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági
növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is
figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik
legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése.
Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók
képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország
innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató
szektornak a fókuszált fejlesztése.
A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy
kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és
megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi
társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.
2
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A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével
kívánjuk biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését,
gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli
fejlettségbeli különbségek csökkenését.
A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztései lesznek a
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) terhére
végrehajtva.
A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek
és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a
gazdasági fejlődés támogatása.
A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási
lehetőségeit tartalmazza.
Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
elsődleges célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő
gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket –
megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa.
A tervezett beruházások forrásigénye teljes mértékben nem lesz fedezhető az Operatív
Programokból elérhető támogatásokból. Ennek megfelelően állami-, magánbefektetői-, illetve
egyéb források felkutatása, bevonása is szükséges lesz a célok eléréséhez.
Az alábbi táblázat mutatja a tervezett fejlesztések indikatív költségvetését, mely jelen tervezési
fázisban csak nagyvonalú becslésnek tekinthető, hiszen a legtöbb fejlesztés esetében csak
projektötletekről beszélhetünk, gyakran tanulmánytervek sem készültek még el.
6. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve
Projekt megnevezése
Akcióterületi projektek
1. Zöld város kialakítása Fegyverneken
2. 4-es út mellett magyar vendéglő melletti
parkolóban: piac – zöld terület a 4-es főút
mellett
3. Társadalmi együttműködés erősítése
Fegyvernek 1. sz. leromlott városi
területén
4. Társadalmi együttműködés erősítése
Fegyvernek 2. sz. leromlott városi
területén
5. Társadalmi együttműködés erősítése
Fegyvernek 3. sz. leromlott városi
területén
6. Társadalmi együttműködés erősítése
Fegyvernek 4. sz. leromlott városi
területén
7. Társadalmi együttműködés erősítése
Fegyvernek 5. sz. leromlott városi
területén
8. Társadalmi együttműködés erősítése
Fegyvernek 6. sz. leromlott városi
területén
9. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek
1. sz. leromlott városi területén

Fegyvernek Város Önkormányzata

Indikatív
költségvetés
(millió Ft)

Finanszírozás lehetséges forrása

100

TOP-2.1.2-15-JN1 - Zöld város kialakítása

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

50

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

50

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

50

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

50

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

50

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

50

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

200

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
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Indikatív
költségvetés
(millió Ft)
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Finanszírozás lehetséges forrása
meghatározásra.

10. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek
2. sz. leromlott városi területén

200

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

11. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek
3. sz. leromlott városi területén

200

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

12. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek
4. sz. leromlott városi területén

200

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

13. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek
5. sz. leromlott városi területén

200

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

14. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek
6. sz. leromlott városi területén

200

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

15. A gazdasági fejlesztési terület
infrastruktúrájának fejlesztése

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

Kulcsprojektek
15. A gazdasági fejlesztési terület
infrastruktúrájának fejlesztése
16. Malom – Felhagyott ipari létesítmény és
közvetlen környezetének rehabilitációja
sport, rekreációs, szabadidős és
rendezvény központ kialakításával
17. Tisza-vidéki légi bázis, a Fegyverneki
Ifjúsági Park teljeskörű megújításával,
Malomépület és malomkert, kapcsolódó
létesítményi rekonstrukcióval
18. Napelem park létrehozása
19. Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és
korszerűsítése, valamint Bölcsőde
bővítése 16 férőhellyel
20. Iskola teljes körű felújítása
21. Annaházi óvoda teljes körű felújítása
22. Szapárfalu óvoda teljes körű felújítása
23. Önkormányzat ingatlanállomány teljes
komplex felújítása (lakás és nem lakás
célú is)
24. Térkőgyár fejlesztése
25. Állattartó telep fejlesztése
26. Magas hozzáadott értékű
mezőgazdasági termékek előállítása,
ültetvénytelepítés, feldolgozó üzemek
létesítése

Fegyvernek Város Önkormányzata

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.
TOP-2.1.1-15-JN1

250

n.a.

n.a.

270

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.
A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.
TOP-1.4.1-15-JN1 - A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével
A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.
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Projekt megnevezése
27. Tejfeldolgozó üzem fejlesztése
28. Megfelelő szakemberek képzése, a
vállalkozások igényeinek megfelelően!
Hálózatos projektek
29. Fegyvernek Város csapadékvíz
csatornázása
30. Fegyvernek Város csapadékvíz
csatornázása II ütem
31. Fegyvernek Város csapadékvíz
csatornázása III. ütem – Szapárfalu
32. Fegyvernek Város csapadékvíz
csatornázása IV. ütem - Kisebb utcák
bekötése
33. Ivóvízhálózat felújítása, azbeszt vezeték
cseréje
34. Együttműködés megvalósítása a
fenntartható közlekedésfejlesztés
érdekében
35. Közösségi közlekedés fejlesztése,
kerékpárút, parkolók
36. Fegyvernek és Örményes
szennyvízelvezetése és -tisztítása
37. Közintézmények Energetikai Fejlesztése
Fegyvernek Városban
38. Meglevő úthálózat felújítása,
megerősítése, új kopóréteg építése
39. Belterületi utak fejlesztése
40. Öntöző utak fejlesztése
41. Járdahálózat felújítása
42. Körforgalom építése Szapárfaluban
43. 2.-3.-4.-5. holtág: - Holt Tisza
rehabilitáció – belvíz befogadási célú
rekonstrukciója és gazdasági célú
hasznosítása
44. Büdöséri csatorna rekonstrukciója
45. Kamerarendszer fejlesztése, bővítése
Egyéb projektek
46. Orvosi rendelő – Szapárfaluban
47. Fegyvernek Város Önkormányzata ASP
központhoz való csatlakozása

Fegyvernek Város Önkormányzata

55

Indikatív
költségvetés
(millió Ft)

Finanszírozás lehetséges forrása

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

225
225
n.a.
n.a.
n.a.
340
n.a.
729
169
n.a.

TOP-2.1.3-15-JN1 - Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
TOP-2.1.3-15-JN1-2
A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.
A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.
A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.
TOP-3.1.1-15-JN1 - Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.
KEHOP-2.2.4-15 - Felhívás szennyvízelvezetés és
-tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására
TOP-3.2.1-15-JN1 - Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése
A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.
7

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez
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Indikatív
költségvetés
(millió Ft)

Finanszírozás lehetséges forrása

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

49. 1-es holtág rehabilitációja, turisztikai
hasznosítása

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

50. Kálváriadomb környezetrendezése, park
építése

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

67. Települési határrendezések, kiemelten
Nagykörű-Fegyvernek határ rendezése

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

68. Osztatlan közös tulajdonok
tulajdonviszonyi rendezése

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

Projekt megnevezése
48. Téglagyári gödör hasznosítása

51. Mentőállomás kialakítása
52. Tűzoltóállomás kialakítása
53. Rendőrség épületének felújítása
54. Művelődési ház épületének teljes körű
felújítása
55. Tanuszoda kialakítása
56. Konyha fejlesztése
57. Szapárfalui idősek klubja (3. sz. idősek
klubja) felújítás
58. Fürdő (szabadstrand) kiépítése
59. Sportpályán lelátó fedése
60. Bíró kastély fejlesztése
61. Róna panzió felújítása
62. Önkormányzati tulajdonban levő
műemlékek állagmegóvó felújítása
63. Nepomuki szobor, 2 templom felújítása
64. Ravatalozó fejlesztése
65. Játszóterek fejlesztése
66. Lakcímnyilvántartás rendezése
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Projekt megnevezése

Indikatív
költségvetés
(millió Ft)

Finanszírozás lehetséges forrása

69. Intézmények megújuló energiával történő
ellátása

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

70. Lakó-pihenő övezet kijelölése
71. Fásítás, erdőtelepítés
72. Erőgép és munkagép beszerzése
73. Papírfeldolgozó üzem fejlesztése
74. Pálinkafőzde fejlesztése (magán
beruházás)
75. Major fejlesztések (magán beruházások:
Kasztel major, Bálint major, volt 4-es
baromfitelep, Szapárfalui major) szárítók,
hűtőházak, stb.
76. Volt konzervgyár (KÜLTERÜLET)
hasznosítása (magánberuházás)

n.a.

n.a.

A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.
A pályázati kiírások megjelenését követően kerül
meghatározásra.

5 Antiszegregációs program
5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által
veszélyeztetett területeinek bemutatása
A szegregációs folyamat által érintett településrészek a 2011. évi népszámlálási adatokon
nyugvó lehatárolások alapján kerültek kijelölésre. Azon területeket tekinthetjük
szegregátumoknak, ahol az alacsony státuszú lakosság aránya meghaladta a harmincöt
százalékot, veszélyeztetett területeknek pedig ahol meghaladta a harminc százalékot.
A KSH négy területet határolt le:
1.sz. szegregátum: Arany J. út - Damjanich J. út - Vörösmarty M. út - Dózsa Gy. út
2.sz. szegregátum: Szántó Kovács J. út - Dankó út mindkét oldala - Dankó köz mindkét
oldala - Fürst S. út - Arany J. út - Táncsics M. út
3. sz. szegregátum: Torony út - Temető út - Sziklai S. út - Martinovics I. út - Tulipán út Nefelejcs út - Orgona út - Viola út - Hunyadi J. út - Orgona út
4. sz. szegregátum: Martinovics I. út - Úttörő út - Bocskai I. út - Szegfű út - Rezeda út Csillag út
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3. térkép: Fegyvernek szegregátumokat bemutató térképei

Forrás: KSH, 2011. évi Népszámlálás
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A 2011. évi népszámlálási adatok és a szegregációs index határértékének útmutató szerinti
csökkentése módosították a szegregátumként, illetve veszélyeztetett területként lehatárolt
területek számát és kiterjedését.
A szegregátumok kiterjedésének változásáról azonban nem tudunk pontos képet alkotni, mert
korábban nem készült szegregációs elemzés.
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen az aktív korú lakosságon belül, az
alacsony státuszú lakosság aránya 25,5%. Koncentrációjuk alapján a KSH 6 veszélyeztetett
területet, ebből 4 szegregátumot azonosított be.
4. térkép: 30% feletti szegregációs mutatóval rendelkező területek
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Forrás: KSH adatszolgáltatás
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5. térkép: 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkező területek Fegyvernek
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Forrás: KSH adatszolgáltatás

A szegregátumok helyzetértékelése3
5.1.1.1.1

1. számú szegregátum

A KSH első szegregátumként a városrészben található, Arany J. út - Damjanich J. út Vörösmarty M. út - Dózsa Gy. út által határolt tömböt szegregátumként határolta le. A területen
élők száma 99 fő, a szegregációs mutató 42,3%. A 0-14 évesek aránya 25,3%. (városi arány
17,5%). A 60 év felettiek aránya 22,2% (városi arány 23,1%). Az aktív korúak több mint 69%-a
nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások több mint 57%-ban egyetlen
foglalkoztatott sincs. Felsőfokú végzettséggel 10%-uk rendelkezik a 25 éves és idősebb
népesség arányában.
6. térkép: Az 1. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 31, ezek 22,6%-a alacsony komfortfokozatú. A lakások
6,9%-a egyszobás, míg 24,1%-uk komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás. A házak
többsége hagyományos vidéki ház (szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült házak is
vannak közöttük). A területen kizárólag lakóépület található. Önkormányzati bérlakásokra
vonatkozóan nincsenek adatok, de a házak alapvetően magántulajdonban vannak.
Az utak, járdák a terület egészén felújításra szorulnak. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat
minden utcában elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott

3

35%-os szegregációs mutatóval rendelkező területek
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rácsatlakozni a közművekre, illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást
kapcsolt le a szolgáltató.
Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától
számított 500 méteren belül nincs.
Ez egy hagyományos falusias terület, ahol a roma családok olcsón tudtak ingatlanhoz jutni, de
ma is vegyes etnikailag a lakosság.
5.1.1.1.2

2. számú szegregátum

A KSH a Nyugati városrészben található Szántó Kovács J. út - Dankó út mindkét oldala Dankó köz mindkét oldala - Fürst S. út - Arany J. út - Táncsics M. út által határolt tömböt
szegregátumnak minősítette. A szegregációs mutató: 50%. A területen élők száma 185 fő. A 014 évesek aránya 27%. A 60 év felettiek aránya viszont 9,2%. Felsőfokú végzettség rendelkezők
aránya 1,9%. Az aktív korúak 72%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A
háztartások 56,4%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
7. térkép: A 2. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 51, ennek 25,5%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás
lakások aránya 6,3%, míg a lakások 27,1%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás. A
házak többsége hagyományos vidéki ház (szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült
házak is vannak közöttük). A területen kizárólag lakóépület található. Önkormányzati
bérlakásokra vonatkozóan nincsenek adatok, de a házak alapvetően magántulajdonban vannak.
Az utak, járdák a terület egészén felújításra szorulnak. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat
minden utcában elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott
rácsatlakozni a közművekre, illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást
kapcsolt le a szolgáltató.
Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától
számított 500 méteren belül nincs.
Ez egy hagyományos falusias terület, ahol a roma családok olcsón tudtak ingatlanhoz jutni, de
ma is vegyes etnikailag a lakosság.
5.1.1.1.3

3. számú szegregátum

A KSH a Torony út - Temető út - Sziklai S. út - Martinovics I. út - Tulipán út - Nefelejcs út Orgona út - Viola út - Hunyadi J. út - Orgona út által határolt tömböt szegregátumnak
minősítette. A szegregációs mutató: 42,6%. A területen élők száma 244 fő. A 0-14 évesek aránya
23,4%. A 60 év felettiek aránya viszont 13,1%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 0,6%.
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Az aktív korúak 67,1%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 51,9%ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
8. térkép: A 3. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 93, ennek 34,4%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás
lakások aránya 9,9%, míg a lakások 29,6%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás A
házak többsége hagyományos vidéki ház (szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült
házak is vannak közöttük). A területen kizárólag lakóépület található. Önkormányzati
bérlakásokra vonatkozóan nincsenek adatok, de a házak alapvetően magántulajdonban vannak.
Az utak, járdák a terület egészén felújításra szorulnak. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat
minden utcában elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott
rácsatlakozni a közművekre, illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást
kapcsolt le a szolgáltató.
Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától
számított 500 méteren belül nincs.
Ez egy hagyományos falusias terület, ahol a roma családok olcsón tudtak ingatlanhoz jutni, de
ma is vegyes etnikailag a lakosság.
5.1.1.1.4

4. számú szegregátum

A KSH a Martinovics I. út - Úttörő út - Bocskai I. út - Szegfű út - Rezeda út - Csillag út által
határolt tömböt szegregátumnak minősítette. A szegregációs mutató: 43,1%. A területen élők
száma 104 fő. A 0-14 évesek aránya 20,2%. A 60 év felettiek aránya viszont 17,3%. Felsőfokú
végzettség rendelkezők aránya 2,9%. Az aktív korúak 61,5%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel. A háztartások 58,1%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

65

9. térkép: A 4. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 45, ennek 35,6%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás
lakások aránya 11,9%, míg a lakások 33,3%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás. A
házak többsége hagyományos vidéki ház (szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült
házak is vannak közöttük). A területen kizárólag lakóépület található. Önkormányzati
bérlakásokra vonatkozóan nincsenek adatok, de a házak alapvetően magántulajdonban vannak.
Az utak, járdák a terület egészén felújításra szorulnak. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat
minden utcában elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott
rácsatlakozni a közművekre, illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást
kapcsolt le a szolgáltató.
Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától
számított 500 méteren belül nincs.
Ez egy hagyományos falusias terület, ahol a roma családok olcsón tudtak ingatlanhoz jutni, de
ma is vegyes etnikailag a lakosság.
A szegregáció által veszélyeztetett területek helyzetértékelése4
Az 1-4 számú veszélyeztetett területként azonosított településrész azonos az 1-4
szegregátumként azonosított területtel. Ezen túlmenően két további településrészen mutathatóak
ki olyan szegregációs folyamatok, amelyek révén a szegregációs mutató 30% feletti értéket jelez
már.
5.1.1.1.5

5. számú veszélyeztetett terület

A KSH lehatárolt egy veszélyeztetett területet, mely a Tópart út - Damjanich J. - Béke út Szent Erzsébet út által határolt tömb.
A szegregációs index: 33,3%. A területen élők száma 90 fő. A 0-14 évesek aránya 20%. A 60 év
felettiek aránya viszont 20%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 6,3%. Az aktív korúak
46,3%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 51,3%-ában egyetlen
foglalkoztatott sincs.

4

Legalább 30%-os, de 35%-nál alacsonyabb szegregációs mutatóval rendelkező területek

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

66

10. térkép: Az 5. számú veszélyeztetett terület térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 35, ennek 22,9%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás
lakások aránya 3%.
5.1.1.1.6

6. számú veszélyeztetett terület

A KSH lehatárolt egy veszélyeztetett területet, mely a Kilián Gy. út - Táncsics M. út - Zagyi I. út
- Fürst S. út - Gyóni G. út - Dózsa Gy. út - Zagyi I. út - Damjanich J. út által határolt tömb.
A szegregációs index: 39,7%. A területen élők száma 156 fő. A 0-14 évesek aránya 36,5%. A 60
év felettiek aránya viszont 16,7%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 1,3%. Az aktív
korúak 63%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 55,6%-ában
egyetlen foglalkoztatott sincs.
11. térkép: Az 6. számú veszélyeztetett terület térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 48, ennek 22,9%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás
lakások aránya 2,2%.
Összegzés, szegregátumok összehasonlítása
7. táblázat: A szegregátumok és veszélyeztetett területek összehasonlítása Fegyverneken
Mutató
megnevezése
Lakónépesség
száma

Fegyvern
ek
összesen

1.
szegregátu
m

2.
szegregátu
m

3.
szegregátu
m

4.
szegregátu
m

5.
veszélyeztet
ett terület

6.
veszélyeztet
ett terület

6507

99

185

244

104

90

156
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Mutató
megnevezése

Fegyvern
ek
összesen

1.
szegregátu
m

2.
szegregátu
m

3.
szegregátu
m

4.
szegregátu
m

5.
veszélyeztet
ett terület

6.
veszélyeztet
ett terület

Lakónépességen
belül 0-14 évesek
aránya

17,5

25,3

27,0

23,4

20,2

20,0

36,5

Lakónépességen
belül 15-59
évesek aránya

59,3

52,5

63,8

63,5

62,5

60,0

46,8

Lakónépességen
belül 60-X évesek
aránya

23,1

22,2

9,2

13,1

17,3

20,0

16,7

Szegregációs
mutató

17,3

42,3

50,0

42,6

43,1

33,3

39,7

Rendszeres
munkajövedelem
mel nem
rendelkezők
aránya az aktív
korúakon (15-59
évesek) belül

45,5

69,2

72,0

67,1

61,5

46,3

63,0

Foglalkoztatott
nélküli
háztartások
aránya

45,2

57,6

56,4

51,9

58,1

51,3

55,6

Alacsony komfort
fokozatú lakások
aránya

20,2

22,6

25,5

34,4

35,6

22,9

22,9

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A város szegregátumai közül a 3. sz. szegregátum a legnépesebb, de a különböző mutatókat
megvizsgálva eltérések mutatkoznak a szegregátumok helyzetében. A 2. szegregátumban élők
között kiemelkedően magas a munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, míg a
lakásállomány minősége a 4. sz. szegregátumban a legrosszabb helyzetű.
A közüzemi szolgáltatások elérhetőek a szegregátumokban, de szinte mindenhol felújításra
szorulnak az utak és a járdák.
A terület problémáinak kezelésében az önkormányzat mellett a civil szervezetek vesznek részt.
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5.2 Az elmúlt években tervezett, illetve megvalósított, a
szegregátumokat érintő beavatkozások
Az összes szegregátumot, illetve az ott lakó embereket érintették az alábbi, 2007 óta végrehajtott
és folyamatban levő infrastrukturális és humán fejlesztések:
KEOP 6.2.0/A/11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő,
terjedésüket elősegítő mintaprojektek: Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek
Nagyközségben
KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás: Települési szennyvíztisztító telep
bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken: Fegyverneki Orvosi Rendelő
fejlesztése II. ütem (Fogorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat fejlesztése)
TÁMOP 3.3.8-12/2 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek
támogatása : Sokszínűen is együtt-egyenlő esélyekkel a Fegyverneki Móra Ferenc
Általános Iskola Tagintézményben
TÁMOP 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem: "Az Alföldnek üzenem..."
KEOP 7.1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás: Települési szennyvíztisztító telep
bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken
ÉAOP 4.1.3/A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése: Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási központ
fegyverneki telephelyének I. számú Annaházi Idősek Klubja felújítása, komplex utólagos
akadálymentesítés és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése
ÉAOP 5.1.1/E Helyi településfejlesztési akciók: Fegyvernek nagyközség történelmi
településközpontjának rehabilitácíója
ÉAOP 5.1.1/E-09 Helyi településfejlesztési akciók : Fegyvernek történelmi
településközpont rehabilitáció II. ütem
ÉAOP 4.1.2/A Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járó beteg szakellátó
központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése / Alapellátás
fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása: Fegyvernek orvosi rendelő rekonstrukciója
és bővítése
ÉAOP 4.1.2/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás
fejlesztése: Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem (Fogorvosi Rendelő és
Védőnői Szolgálat fejlesztése)
ÉAOP
4.1.5-09
Egyenlő
esélyű
hozzáférés
a
közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés): Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat polgármesteri hivatal
akadálymentesítése (Esélyt mindenkinek!)
TÁMOP 3.1.5-09/A-2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése,
pedagógusok új szerepben): Sokszínűen is együtt-egyenlő esélyekkel a Fegyverneki
Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményben
Korábbi Intergrált Városfejlesztési Stratégiával és annak részeként Antiszegregációs Tervvel nem
rendelkezik a város, így az azokban leírt antiszegregációs intézkedések megvalósításának
vizsgálata nem lehetséges.
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5.3 Antiszegregációs intézkedési terv
5.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó
intézkedések
5.3.1.1

Antiszegregációs célok

Fegyvernek elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az
integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a
lakhatási feltételek biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle szociális,
képzési, foglalkoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével
kívánunk hozzájárulni. Az alacsony státuszú lakosok integrációjának előmozdításához szükséges
feltétel az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése és megvalósítása,
amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva
ezzel társadalmi mobilizációjukhoz.
8. táblázat: Az antiszegregációs terv horizontális céljai és alcéljai
Horizontális célok
1. Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden
fejlesztési beavatkozásánál, annak figyelembe
vételével, hogy semmilyen fejlesztés nem járulhat
hozzá a településen belüli vagy kívüli szegregáció
kialakulásához és erősödéséhez
Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség
biztosítása a településen
2. Oktatási integráció biztosítása

3. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási
helyzetének javítása

4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása

5. Közösségi
biztosítása

terek,

közösségi

6. Egészségtudatosság fejlesztése

szolgáltatások

Alcélok

A HHH gyermekek kiegyenlített aránya
intézményegységek és párhuzamos osztályok
között. Az iskolai sikeresség feltételeinek
megteremtése, a továbbtanulási mutatók
javítása a HHH tanulók körében
A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők
számának
emelkedése,
a
tartós
munkanélküliek számának csökkentése.
Az elsődleges munkaerő-piacon megjelenők
számának növekedése
A
munkahelyteremtéshez
hozzájáruló
beruházásokkal, a munkaerőpiac igényeivel
összehangolt képzések biztosítása
A szociális szolgáltatások színvonalának
emelkedése
Az
alapellátáson
túlmutató
szociális
szolgáltatások biztosítása a szegregátumokban
élők számára
A szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges
feltételek biztosítása
Az iskolán kívüli, iskolai sikerességet segítő
programok helyszíneinek biztosítása
Egészségmegőrző és szűrő programok
biztosítása a szegregátumokban élők intenzív
bevonásával

A nagy létszámú szegregátumok megszüntetése nem lehetséges, ezért legfőbb célunk, hogy a
rossz állagú ingatlanok felszámolásával, a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a
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szegregációt oldjuk, a szegregátumokban élők számát csökkentsük, emellett a területek
rehabilitációjával megteremtsük az élhető lakókörnyezetet.
9. táblázat: Az antiszegregációs terv terület specifikus céljai és azok relevanciája az egyes
szegregátumokban
Terület specifikus célok

Szegregátum
1

Szegregátum
2

Szegregátum
3

Szegregátum
4

A
településrendezésben
a
szegregációt csökkentő intézkedések
megjelenítése
építési
tilalom
elrendelésével
Mobilizációs program kidolgozása az
alacsony
státusú
lakosság
koncentrációjának
csökkentése
érdekében
A hiányzó járdák és pormentes
útburkolatok kialakítása
Szociális szövetkezet létrehozása a
szegregátumokban
élők
foglalkoztatásának javítása érdekében
Élhetőbb környezet kialakítása: A
lakókörnyezet
rehabilitációja,
területrendezési program a lakosság
bevonásával: játszótér, sportpálya
építése.
Közösségi
munka
elindítása,
közösségi ház kialakítása
Biztos Kezdet jellegű programok,
tanoda
jellegű
programok
működtetése
A közüzemi tartozások csökkentése
előrefizetéssel, kártyás mérőórákkal
Foglalkoztatás növelését is célzó
beruházás, kulturális- közösségi
szolgáltatások
bővítését
célzó
beruházás
megvalósítása
a
szegregátum közelében, amely a
terület felértékelődéséhez, és a
lakosság életminőségének javításához
egyaránt hozzájárul
A területen élők képzettségének és
foglalkoztatottságának javítását célzó
programok megvalósítása

5.3.1.2

Általános – horizontális antiszegregációs intézkedések

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú
szegregáció feloldása Fegyvernek számára a fenntartható városfejlődés egyik záloga. Ennek
tudatában a város messzemenőkig figyelembe veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy
azok nem okozhatják sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását vagy
erősödését. Emellett az önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
Antidiszkriminációs jelzőrendszert működtet annak érdekében, hogy a településen az
esélyegyenlőség és a szegregáció-mentesség a mindennapok részévé váljon.
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Az antiszegregációs beavatkozások egyes elemei megkülönböztethetők aszerint, hogy az adott
beavatkozás „kemény” (alapvetően fizikai jellemzők szerint mérhető, pl. infrastrukturális) vagy
„puha” (alapvetően humán tényezőkre irányuló) jellegű-e. A város által alkalmazott intézkedések
tartalmaznak kemény és puha elemeket egyaránt.
Az esélyteremtés legfontosabb eszközét a megfelelő színvonalú és mindenki számára
hozzáférhető oktatás jelenti. Ugyanakkor már az óvodába lépés előtt szükségesek olyan
fejlesztések, melyek a korai fejlesztés és egyéb szociális szolgáltatások körébe tartoznak. Ennek
érdekében pályázati források függvényében a város Biztos Kezdet Gyerekházat alakít ki és/vagy
biztos kezdet jellegű szolgáltatásokat indít és működtet.
Az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban résztvevő feladat-ellátási helyek között a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes eloszlását biztosítani kell.
A Biztos Kezdet jellegű programok mellett az óvodai feladat ellátási helyeken növelni kell a
pedagógiai munkát segítő szakemberek kapacitását. (Pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő
pedagógus alkalmazása a szükségleteknek megfelelő óraszámban). Kiscsoportos és egyéni
fejlesztés biztosítása. Az óvodában az óvodapedagógusi létszám biztosítása a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
A kialakításra kerülő közösségi házban nyári napközi biztosítása szükséges nyári étkeztetéssel a
hátrányos helyzetű tanulók részére. Olyan foglalkozások lebonyolítására van szükség, melyek
biztosítják a gyermekek felzárkózási esélyeinek növelését és a szabadidő értelmes eltöltését.
A hátrányos helyzetű általános iskolás tanulók egyéni és csoportos fejlesztését, illetve a
szabadidő hasznos eltöltését célzó tanoda létrehozása szükséges. A nem formális tanulási
módszerekre épülő kompetenciafejlesztés elősegíti az iskolai sikerességet és erősíti a
továbbtanulási motivációkat.
A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, a devianciák elkerülése
érdekében a KLIK helyi tankerületével együttműködve segítjük az iskolai drogprevenció, a stressz
prevenciós és a családi életre nevelés érdekében szervezett átfogó iskolai programokat, az
iskola, és a szociális gyerrmekvédelmi intézmények szakembereinek együttműködésével, kortárs
segítők, civil szervezetek bevonásával.
A középiskolába járó hátrányos helyzetű diákok lemorzsolódásának csökkentése érdekében az
önkormányzat speciális ösztöndíjat hoz létre, amely motiválja a diákok iskolai sikerességét és az
intézményben történő bennmaradását.
A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális
területen dolgozók továbbképzése, új gyakorlatok, lehetőségek megismerése. A szolgáltatások
bővítése pályázati forrásokból oly módon, hogy az új szolgáltatások, projektek hatékony
működtetése érdekében létszámfejlesztésre is sor kell, hogy kerüljön.
Az egészségnevelés-egészségfejlesztésnek kiemelt szerepet kell kapnia városi szinten is, és
ezen belül a hátrányos helyzetű lakosok minél szélesebb körű bevonására van szükség.
Az alacsony státuszú lakosok foglalkoztatásának elősegítése érdekében az önkormányzat
előnyben részesíti a beruházások során azon vállalkozásokat, amelyek alacsony státuszú
lakosságból választanak munkavállalókat. Számukra helyi adókedvezményeket biztosítunk.
A foglalkoztatás érdekében és a lakókörnyezetek rehabilitációjához is kapcsolódóan az
Önkormányzat szociális szövetkezetet kíván létrehozni. Meg kell teremteni a szociális gazdaság,
szociális szövetkezet alapjait, mely a későbbiekben GINOP forrásból tovább fejleszthető.
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10. táblázat: Az antiszegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései
Horizontális cél
1. Esélyegyenlőség
biztosítása
2. Oktatási integráció
biztosítása

Megvalósulás
lehetséges időtávja
2017-

Nem releváns

2017-

Óvodavezető

Saját forrás

2018-

Polgármester

Saját forrás

2018-

Felelős

Antidiszkriminációs jelzőrendszer működtetése

Jegyző, együttműködve
az RNÖ elnökével
Fenntartó,
intézményvezetőkkel
együttműködve

A HHH gyerekek kiegyenlített arányának
biztosítása az oktatási-nevelési
intézményekben, a feladatellátási helyek
között, valamint a csoportok, osztályok között
Kiscsoportos és egyéni fejlesztések, terápiák
biztosítása szűrést követően az 5. életévet
betöltött óvodások részére fejlesztő
szakemberek biztosításával
Az óvodapedagógusok létszámának
biztosítása a törvényi előírásoknak
megfelelően
Integrációt segítő pedagógiai programok
működtetése
Nyári napközi biztosítása
Tanoda létrehozása
Iskolai prevenciós programok működtetése,
szakmaközi együttműködéssel
HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási
rendszerének kialakítása és megvalósítása

3. Az alacsony státusú
lakosság foglalkoztatási

Lehetséges
pénzügyi forrás
Nem releváns

Megvalósítást célzó intézkedés

Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató
vállalkozások adókedvezményben részesítése
HHH lakosság bekapcsolása az önkormányzati
fejlesztések kivitelezésébe

Fegyvernek Város Önkormányzata

Fenntartó,
intézményvezetőkkel
együttműködve
Polgármester
Polgármester
Fenntartó és a jegyző,
együttműködve az
intézményvezetőkkel
Polgármester

Saját forrás
Saját forrás és EFOP
Saját forrás

201820192018-

Saját forrás

2018-

Polgármester

Saját forrás

2018-

Polgármester

2018-

2018-
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Szociális szövetkezet létrehozásának
megteremtése

Polgármester

Foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó
képzések tervezése, megvalósítása
A korai fejlesztés érdekében Biztos Kezdet
Gyerekház/vagy program működtetése
Prevenciós programok működtetése
Szociális szakemberek képzése

Polgármester

Lehetséges
pénzügyi forrás
Saját forrás, majd
EFOP vagy GINOPforrás
EFOP

Polgármester

Hazai forrás

2018-

Jegyző
Kistérségi Egyesített
Szociális intézmény
vezetője
Polgármester

Nem releváns
Saját forrás

20182018-

Saját forrás, pályázati
forrás (EFOP)
Saját forrás, pályázati
forrás (EFOP)

2019-

Saját forrás

2018-

Horizontális cél
helyzetének javítása

4. A szociális
szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása

5. Közösségi terek, közösségi
munka biztosítása
Egészségtudatosság
fejlesztése

73

Megvalósítást célzó intézkedés

Biztos Kezdet Gyerekház és Tanoda
szolgáltatások helyszínéül épület biztosítása
Városi alközpontok kialakítása, közösségi terek
kialakítása
Egészségfejlesztő programok, szűrőprogramok
szervezése
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Felelős

Polgármester
Polgármester

Megvalósulás
lehetséges időtávja
20182018-

2019-
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Terület (szegregátum) specifikus antiszegregációs intézkedések

A Fegyverneken található négy szegregátum közötti legfőbb különbségek a szegregátumok
kialakulásának történetéből, és a városszövethez viszonyított elhelyezkedésükből fakadnak.
A szegregátumok általában a városközponttól és a szolgáltatásoktól távolabb eső területeken
helyezkednek el.
A város szegregátumai közül a 3. sz. szegregátum a legnépesebb, de a különböző mutatókat
megvizsgálva eltérések mutatkoznak a szegregátumok helyzetében. A 2. szegregátumban élők
között kiemelkedően magas a munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, míg a
lakásállomány minősége a 4. sz. szegregátumban a legrosszabb helyzetű. Mindegyik
szegregátum esetén szükség van mind rehabilitációs programok alkalmazására, mind a további
szegregáció megállítására, valamint – legalábbis hosszabb távon – mobilizációs intézkedések is
meg kell, hogy valósuljanak. A településen található szegregátumok felszámolása – méretükből
és az ott található ingatlanok magas számából adódóan – nem valósítható meg (a
szegregátumok területén magas a szociálpolitikai kedvezményből épített ingatlanok száma),
azonban a lakókörnyezet rehabilitációja mellett szükséges a szegregáció oldása és az ott élők
részére a lakhatási mobilizáció feltételeinek megteremtése, a mobilizáció elősegítése is.
Mind a négy szegregátum esetén törekedni kell arra, hogy a terület és környéke felértékelődjön
az infrastruktúra javításával és a szolgáltatások fejlesztésével, hogy ez által vonzóbbá váljon a
magasabb státuszú lakosok számára is. Másrészt az itt élők képzettségének, foglalkoztatottsági
mutatóinak javításával is csökkenthető a szegregációs mutató. Az ingatlanok értékének
növelésén keresztül mindkét szegregátumban a foglalkoztatási és a lakáshelyzet javítása a
legsürgetőbb feladat.
A lakókörnyezet rehabilitációja során figyelemmel kell lenni az illegális szemétlerakók
kialakulásának megelőzésére, és a zöldfelületek folyamatos növelésével elő kell segíteni az
élhetőbb lakókörnyezetet a szegregátumok területén.
A szegregátumok területén hiányoznak a közösségi terek, a gyermekek részére nincs közösségi
színtér, ezért játszótér, sportolásra is alkalmas közösségi tér kialakítása indokolt.
A közműszolgáltatókkal együttműködve kártyás mérőórák kihelyezését szükséges
kezdeményezni azon családok esetében, ahol a közművek díjhátralék miatt lekötésre kerültek az
ingatlanokról. Biztosítani kell az adósságkezeléshez kapcsolódó szolgáltatásokat.
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11. táblázat: Az antiszegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései
Szegregátum
sorszáma

Konkrét intézkedés/ beavatkozás

Szegr. 1., 2., 3., 4

Építési tilalom elrendelése

Szegr. 1., 2., 3., 4

Bérlakások kialakítása integrált
környezetben
Hiányzó pormentes útburkolat kiépítése
Sport és szabadidős tevékenységet
biztosító közösségi tér kialakítása

Szegr. 1., 2., 3., 4
Szegr. 1., 2., 3., 4

Szegr. 1., 2., 3., 4
Szegr. 1., 2., 3., 4

Zöldfelületek növelése
Játszótér építése

Szegr. 1., 2., 3., 4

Kártyás mérőórák elhelyezése

Szegr. 1., 2., 3., 4

Szociális városrehabilitációs program
megvalósítása

Fegyvernek Város Önkormányzata

Érintett terület specifikus
cél
A szegregáció erősödésének
megakadályozása
A szegregáció erősödésének
megakadályozása
Lakókörnyezet rehabilitációja
Kültéri, hasznos szabadidő
eltöltést célzó infrastruktúrák
biztosítása
Lakókörnyezet rehabilitációja
Kültéri, hasznos szabadidő
eltöltést célzó infrastruktúrák
biztosítása
Az elvárható életminőséghez
szükséges feltételek
elősegítése
A szegregáció oldása
Az elvárható életminőséghez
szükséges feltételek
elősegítése

Felelős partner

Lehetséges pénzügyi
forrás

Megvalósulás
lehetséges
időtávja
2018-

Polgármester

Nem releváns

Polgármester

Saját forrás

2018-

Polgármester
Polgármester

Saját forrás
TOP

20182018-

Polgármester
Polgármester

Saját forrás
TOP

2018-2019
2018-

Kistérségi Egyesített
Szociális intézmény
vezetője
Polgármester

Saját forrás

pályázati kiírástól
függően

TOP

2018-
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Az antiszegregációs beavatkozások ütemezése

12. táblázat: Az antiszegregációs terv intézkedéseinek ütemezése
Intézkedés
Antidiszkriminációs jelzőrendszer működtetése
A HHH gyerekek kiegyenlített arányának biztosítása az
oktatási-nevelési intézményekben, a feladat ellátási helyek és
a csoportok között
Egyéni és kiscsoportos fejlesztések, terápiák biztosítása
szűrést követően az 5. életévét betöltött óvodások részére
Az óvodapedagógusok és fejlesztő szakemberek
létszámának biztosítása az integrációt segítő programok
végrehajtása érdekében
Nyári napközi biztosítása
Tanoda létrehozása
HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási rendszerének
kialakítása és megvalósítása
Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató vállalkozások
adókedvezményben részesítése
Alacsony
státuszúakat
foglalkoztató
vállalkozások
betelepülésének ösztönzése
Szociális szövetkezet létrehozása, megteremtése
Foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó képzések tervezése,
megvalósítása
A
korai
fejlesztés
érdekében
Biztos
Kezdet
Gyerekház/programok működtetése
Prevenciós programok indítása az iskolákban, szakmaközi és
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2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

civil együttműködéssel
Szociális szakemberek képzése
Biztos Kezdet Gyerekház és Tanoda szolgáltatások
helyszínéül épület biztosítása
Építési tilalom elrendelése
Pormentes útburkolat kiépítése
Sporttevékenységekhez közösségi tér kialakítása
Zöldfelületek növelése
Játszótér építése
Bérlakások kialakítása integrált lakókörnyezetben
Kártyás mérőórák elhelyezése

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

78

5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére
hozott intézkedések

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás
esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz vagy ezek konzerválódásához
járuljon hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és
a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elveknek kell érvényre jutniuk.
A projektfejlesztés során elemi érdekünk a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága.
Mind az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítjuk a társadalmi párbeszéd lehetséges
formáit. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatot bevonjuk ezen folyamatokba.
A közösségi térként és szociális, oktatási célra is használt épületet integrált lakókörnyezetben
alakítjuk ki, hogy biztosítsuk a többségi társadalom tagjainak a részvételét a szolgáltatásokban. A
különböző fejlesztések fizikai megközelíthetőségének tervezése elengedhetetlen a mindenki
számára biztosított hozzáférés érdekében.
Célirányos kampányt tervezünk minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló
esemény, illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a
hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatására.
13. táblázat: A potenciálisan szegregációs hatást gerjesztő fejlesztések és hatások kivédésére
teendő intézkedések
Potenciálisan szegregációs
hatást gerjesztő fejlesztések
nem került azonosításra

Tervezett intézkedések ezek
kivédésére
-

Felelős
-

Fegyvernek Önkormányzata az ITS-ben tervezett fejlesztések során figyelembe veszi az
antiszegregációs alapelveket. Potenciálisan szegregációs hatást gerjesztő fejlesztések a
stratégiában nem szerepelnek.
5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk
mérséklésére teendő intézkedések
14. táblázat: Tervezett fejlesztések, amelyek eredményeként javulhatnak a szegregációs mutatók
A tervezett projekt címe
Az Orczy Anna Általános Iskola
teljes körű felújítása
Az Annaházi óvoda teljes körű
felújítása
Meglévő úthálózat felújítása,
megerősítése, új kopóréteg
építése;
Belterületi utak fejlesztése;
Járdahálózat felújítása

A projektben tervezett tevékenységek
Az iskola épületének teljes körű felújítása.
Az Annaházi óvoda teljes körű felújítása
Útalap megerősítése, útalap kiépítése, szilárd burkolattal való
ellátása
Járdahálózat felújítása a településen

Azokat a konkrét beavatkozásokat, amelyek eredményeként a szegregációs mutatót adó
statisztikai jellemzők értéke potenciálisan javulhat, a horizontális és a terület specifikus tervezés
során megfogalmaztuk. Alacsonyan képzett csoportokat célzó foglalkoztatási
beavatkozások/fejlesztések, szociális ellátórendszer fejlesztése, konkrét lakókörnyezetet érintő
fejlesztések, oktatás specifikus beavatkozások (tanodák, napközik stb.)
Ezeken túlmenően, illetve ezekkel a beavatkozásokkal összhangban a város önkormányzata a
fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve kötelezettséget vállal az Anti-
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szegregációs programban foglaltak érvényesítésére. A hatósága, felügyelete alá tartozó szervek
és intézmények vállalják, hogy döntéseik, tevékenységük során a kialakult területi és/vagy etnikai
szegregációs folyamatok megfordítására törekednek.
Az Önkormányzat a szegregált területeken különösen hangsúlyosan területi alapú
beavatkozásokat tervez, amelynek elsődleges célja a területi koncentráció csökkentése, a
magasabb státuszú csoportok területre vonzása.
Ezzel párhuzamosan a társadalmi integrációt, re-integrációt szolgáló komplex eszközöket –
munkaerő-piac, oktatás, szociális hozzáférés, társadalmi kirekesztettség csökkentése – alkalmaz,
hogy a szegregált területen élők életminősége, ezen belül a lakhatási körülmények, a
foglalkoztatási és képzettségi mutatók javuljanak, az itt élők egészségtudatos magatartása
kialakuljon.
A területeken élőket jelentős mértékben sújtja az alacsony iskolai végzettség, a munkanélküliség,
a munkakeresés feladásából adódó inaktivitás problémája. A rossz foglalkoztathatóság a
megélhetést biztosító rendszeres munkajövedelem hiányát okozza, így az érintettek
kiszolgáltatott helyzetben, rossz anyagi körülmények között élnek.
Az antiszegregációs beavatkozások általános célkitűzése, hogy a szegregációval érintett
területeken élők jelenlegi és jövőbeli életminősége javuljon. Az életminőség jelentős elemét
képezik a lakhatás körülményei, az itt élők jövedelmi viszonyai, és ez utóbbihoz szorosan
kapcsolódik a megfelelő képesítés megszerzése, amely a jövedelemszerzést elősegítő tényező.
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6 A stratégia külső és belső összefüggései
6.1 Külső összefüggések
6.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében
kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak:
(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és
akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban;
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés
előmozdítása;
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása;
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem;
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás.
A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre.
Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedését a stratégiában meghatározott tematikus
célok az EU tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz való illeszkedésén keresztül
mutatjuk be, hiszen a tervezett beavatkozások is ezen tematikus célok eléréséhez járulnak
hozzá..
15. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez
és beruházási prioritásokhoz5
ITS Tematikus célok
T1: A versenyképes gazdaság
feltételeinek megteremtése
T2: A helyiek életminőségének,
életkörülményeinek javítása
T3: Turisztikai vonzerő növelése
T4: Fenntartható városfejlesztés

5

Kapcsolódó EU tematikus
célok
(1), (3), (4), (6), (8), (11)
(2), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10)
(6), (7)
2), 4), 6), 7), 8), 11)

Kapcsolódó EU beruházási
prioritások
1 a), 1b), 3a), 3b), 3c), 3d), 4b), 6d),
8a), 8b), 11a)
2c), 4c), 4g), 5b), 6a), 6b), 6c), 6e),
7a), 8c), 8d), 9a), 9b), 9c), 9d), 10)
6c), 7a)
2c), 4a), 4c), 6e), 7b), 8c), 11)

Az EU tematikus célkitűzéseihez kapcsolódó beruházási prioritásokat a melléklet tartalmazza
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6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési
tervdokumentumokhoz

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) négy
hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom
specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg.
Szakpolitikai célok:
Versenyképes, innovatív gazdaság
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I
Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme
Területi célok:
Az ország makro-regionális szerepének erősítése
A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
elősegítése
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása
E célok közül Fegyvernek elsősorban az alábbiakhoz kapcsolódik szorosan: Életképes
vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése, a
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, az Értéktudatos
és szolidáris öngondoskodó társadalom, a Vidéki térségek népességeltartó képességének
növelése és a Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
elősegítése.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlése 685/2013 (XII.16.) sz. határozatával fogadta el JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepcióját, melyben a megye stratégiai céljai
három szinten, területi, specifikus és horizontális szinten kerültek meghatározásra annak
érdekében, hogy a különböző tématerületeknek és ágazatoknak, valamint a megye területi
tagozódásának megfelelő fejlesztések kiemelésre kerülhessenek. Ezek az alábbiak:
Stratégiai területi cél 1 (T1): Szolnok nagyváros-térség pozíciójának megerősítése a BécsBudapest-Belgrád fejlődési tengely és a Tisza-völgy térrendszerében
Stratégiai területi cél 2 (T2): Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a
gazdaság diverzifikációja a Jászságban
Stratégiai területi cél 3 (T3): Városhálózati szerepel és város-vidék kapcsolat megújítása a
tiszántúli mezővárosi térségben
Stratégiai területi cél 4 (T4): Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó
képességének javítása
Stratégiai területi cél 5 (T5): Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése
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Stratégiai specifikus célok 1 (S1): A lakosság képzettségi szintjének és egészségi
állapotának javítása
Stratégiai specifikus célok 2 (S2): Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és
foglalkoztatási potenciáljának növelése
Stratégiai specifikus célok 3 (S3): Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és
esélyegyenlőségének javítása
Stratégiai specifikus célok 4 (S4): A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj
konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok felszámolása
Stratégiai horizontális célok 1 (H1): Hálózat-társadalom kiépülése: Az önszerveződés és
együttműködés erősítése, a társadalmi tőke növelése
Stratégiai horizontális célok 2 (H2): Hozzájárulás az országos megújuló energia
hasznosítási arány és energiahatékonyság növeléséhez
Stratégiai horizontális célok 3 (H3): Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti
fenntarthatóság terén, szervezeti-intézményi feltételek javítása
Stratégiai horizontális célok 4 (H4): A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív
korú szegmensében
A város célrendszere szorosan kapcsolódik a megyei területfejlesztési koncepció S1, S3,
H2, H4 célokhoz.
6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való
kapcsolat
6.1.3.1

Illeszkedés a Partnerségi Megállapodáshoz

A Partnerségi Megállapodás az európai uniós tervezési folyamat nemzeti alapdokumentuma,
amely azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014
és 2020 közötti időszakra. A 2014. szeptember 11-én Magyarország és az Európai Bizottság által
aláírt Partnerségi Megállapodás 5 nemzeti fejlesztési prioritást határozott meg, amelyekhez a
következő módon illeszkedik az ITS célrendszere.
16. táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a Partnerségi Megállapodás nemzeti fejlesztési
prioritásaihoz
Partnerségi Megállapodás nemzeti
fejlesztési prioritásai
1. A gazdasági szereplők
versenyképességének javítása és
nemzetközi szerepvállalásuk fokozása
2. A foglalkoztatás növelése (a
gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási,
oktatási, társadalmi felzárkózási
szakpolitikák által, tekintettel a területi
különbségekre)
3. Energia- és erőforráshatékonyság
növelése
4. A társadalmi felzárkózási és népesedési
kihívások kezelése
5. A gazdasági növekedést segítő helyi és
térségi fejlesztések megvalósítása
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Az ITS kapcsolódó tematikus céljai
T1: A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése

T1: A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
T2: A helyiek életminőségének, életkörülményeinek javítása
T2: A helyiek életminőségének, életkörülményeinek javítása
T4: Fenntartható városfejlesztés
T2: A helyiek életminőségének, életkörülményeinek javítása
T4: Fenntartható városfejlesztés
T1: A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
T3: Turisztikai vonzerő növelése

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

6.1.3.2

83

Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz

A jelenleg hatályban lévő településrendezési eszközöket az ITS Megalapozó Tanulmánya
mutatja be.
A tervezés jelenlegi szakaszában az előzetes fejlesztési elképzelések összhangban vannak a
területek jelenlegi funkciójával, így a szabályzatok e miatti módosítására jelenleg nincs szükség.
Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósítása során, az adott beavatkozások
véglegesítése közben szükség lehet a tervezett célok és a rendezési terv, valamint a HÉSZ
illeszkedésének újbóli összevetésére, illetve utóbbi dokumentumok szükség szerinti
módosítására vagy a fejlesztések újragondolására.
Az országos és megyei településrendezési terv Fegyvernekre vonatkozó megállapításait a
Megalapozó Vizsgálat tartalmazza.
6.1.3.3

Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához

Fegyvernek Város Önkormányzata 2015-ben készítette el, és a képviselő testület a
36/2015.(III.26.) sz. határozatában fogadta el Gazdasági Programját. Az ITS kidolgozása során
nagy mértékben támaszkodunk az abban szerepeltekre.
A 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programmal helyi szinten meghatározza
mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának
javítását szolgálják.
A gazdasági programban rögzített célrendszer illeszkedik Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Területfejlesztési Koncepciója által felvázolt jövőképhez, így kapcsolódik a társadalmi-gazdasági
célok eléréséhez, a dokumentumban kijelölt átfogó, stratégiai és horizontális célokhoz egyaránt.
Jász-Nagykun-Szolnok megye víziója, hogy 2030-ra a megyében élők életminősége, képzettségi
szintje, önbizalma, a társadalom tagjainak egymásba és a jövőbe vetett bizalma markánsan javul,
melyekhez szorosan illeszkednek a város által megfogalmazott célok.
Fegyvernek városának előirányzott fejlesztési elképzelései egyértelműen hozzájárulnak a megye
célkitűzéseinek megvalósításához.
A gazdasági program fő céljai:
A lakosság életkörülményeinek javítása élhető települési környezet kialakításával.
Mezőgazdasági versenyképesség megőrzése.
Az európai integrációból adódó lehetőségek kihasználása.
Prioritások a fenti célok megvalósítása érdekében:
o Környezettudatosság kialakítása
o Esélyegyenlőség biztosítása.
o Önkormányzati gazdálkodás stabilizálása.
o Helyi gazdaság fejlesztésének elősegítése.
o Közösségek erősítése.
A gazdasági programban lefektetett alapelvekkel összhangban kerültek meghatározásra az ITS
tematikus és területi céljai, az egyes tematikus célokhoz kapcsolódó eredmények elérése
jelentené a gazdasági program sikerét is.
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A települési környezetvédelmi fenntarthatósági tervvel való összhang

Fegyverneknek Környezetvédelmi Programja jelenleg nincs, rendelkezik viszont a „Local Agenda
21” Fenntartható Fejlődés Helyi Programja című dokumentummal, melyet a képviselő testület a
2014. augusztus 21-ei ülésén elfogadott 139/2014. (VIII.21.) sz. határozatával.
A program az alábbi környezeti prioritásokat nevesíti:
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.

Környezeti hatásokként az alábbiakat sorolja fel:












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 élőhely

Mint látható az ITS céljai nem állnak ellentmondásban a Local Agenda 21-ben foglalt
feladatokkal, sőt, szinergikus kapcsolatuk miatt a feladatok és beruházások megvalósítása
támogatja a kitűzött jövőkép megvalósulását.

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

85

5. ábra: Az integrált településfejlesztési stratégia elhelyezkedése a tervdokumentumok hierarchiájában
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Terv
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Koncepció
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Terv és HÉSZ

Fegyvernek Város Önkormányzata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program

ITS

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei ITP

2017-2025
Fegyvernek Gazdasági
Programja

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

86

6.2 Belső összefüggések
A városi és városrészi szintű célok koherens rendszerben, egymást erősítve járulnak hozzá a
stratégia tematikus céljainak és átfogó céljának megvalósításához. Feltárásra kerülnek a városi
fejlesztések azon kapcsolódási pontjai is, melyek esetlegesen negatív hatást váltanak ki a város
más területén, így lehetővé válik az esetlegesen felmerülő kockázatok megelőzése.
6.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák
kapcsolata

Jelen fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a stratégiában meghatározott célok teljesülése hogyan
és milyen mértékben segíti elő a helyzetfeltáró fejezetekben meghatározott városi és városrészi
problémák mérséklődését, illetve hogy a célok milyen mértékben építenek a különböző területi
szinteken definiált adottságokra. Az alábbi táblázatokban összefoglalva azonosítottuk a tematikus
és területi célok, valamint a problémák és adottságok közötti összefüggéseket.
17. táblázat A célok és a helyzetértékelésben beazonosított legfontosabb problémák és adottságok
kapcsolata
Középtávú városi
célok (tematikus célok)
T1: A versenyképes
gazdaság feltételeinek
megteremtése

Megalapozó vizsgálatban
azonosított problémák
Magas arányú elvándorlás (köztük a
fiatal értelmiség száma magas)
Kedvezőtlen korösszetétel, elöregedő
lakosság
Kicsi a város tőkevonzó képessége
A gazdaság nem rendelkezik
húzóágazattal
Nagyobb létszámot foglalkoztató
vállalatok száma elenyésző
Kevés a magasabb hozzáadott érték
termelő vállalkozások száma
Az Ipari Zónába betelepült vállalkozók
egy része túlságosan kicsi a
gazdaságélénkítő szerephez
Elmaradott térségben található
A belterületi burkolt utak minősége sok
helyen rossz; hasonlóan a
városkörnyék országos útjainak
állapota is kedvezőtlen, forráshiány
miatt a főutak fejlesztésének folytatása
is bizonytalan, a belterületen magas a
kiépítetlen utak aránya
A gyorsforgalmi utak építésének
elhúzódása
A településeket összekötő
útfejlesztések elmaradnak
A gazdaságban Szolnok és
Törökszentmiklós elszívó ereje
érvényesül
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Megalapozó vizsgálatban
azonosított adottságok
Vasúti fővonal - Budapest – Záhony –
elhalad a város mellett
Jó adottságok a többszektorú
gazdaság, a gazdasági több lábon
állás (élelmiszeripar, feldolgozóipar,
idegenforgalom) kialakítására
Infrastruktúrával kiépített, bővítésre
alkalmas ipari terület
Gazdaság fejlesztése számára jól
feltárható területekkel rendelkezik az
az Ipari Zóna területén
Az iparterületek a központ érintése
nélkül elérhetőek a főutakról
Az előirányzott gyorsforgalmi út
fejlesztései (M4) tovább javítják a
város külső kapcsolatait és logisztikai
lehetőségeit
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Középtávú városi
célok (tematikus célok)
T2: A helyiek
életminőségének,
életkörülményeinek
javítása

T3. Turisztikai vonzerő
növelése

Megalapozó vizsgálatban
azonosított problémák
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Megalapozó vizsgálatban
azonosított adottságok

Munkanélküliséggel sújtott terület
Magas arányú elvándorlás (köztük a
fiatal értelmiség száma magas)
Csökkenő lakónépesség
Jelentős mértékű a természetes fogyás
Magas az eltartottak aránya
Kedvezőtlen korösszetétel, elöregedő
lakosság
Gyenge közéleti lakossági aktivitás
A gazdaság nem rendelkezik
húzóágazattal
Nagyobb létszámot foglalkoztató
vállalatok száma elenyésző
A gyűjtőúthálózat hiányos
Egyes belterületi közúti csomópontok,
gyalogos vagy kerékpáros
keresztezések forgalmi,
közlekedésbiztonsági szempontból
fejlesztésre szorulnak
Funkció nélküli közterületek
Növekvő gépjárműszám miatt növekvő
parkolási nehézségek, romló forgalmi
és környezeti állapot
A helyközi és távolsági közösségi
közlekedés az állami szolgáltatóktól
függ

Az intézményi ellátás többnyire
kiépült
Rendelő működik a településen
A Fegyverneki- Holt-Tisza a település
szélén helyezkedik el, mely fontos a
mezőgazdaságnak és jelentős
szerepet tölthet be a turizmusban
Kedvező környezeti állapot a
nagyobb szennyező források hiánya
miatt, illetve a szelektív
hulladékgyűjtés megoldott
A kommunális hulladék gyűjtése és
kezelése megoldott
A vonalas infrasturktúrák közel 100%ban kiépítettek
Sportolásra alkalmas pálya,
létesítmény
Aktív művészeti egyesület
Civil kulturális csoportok, események,
hagyományápolók
Önszerveződő sportegyesületek
hobby és versenysportokban
egyaránt
Fejlődő városközpont
Városi könyvtár (közel 27.000 db-os
gyűjtemény)
Az idősek nappali ellátása megoldott

Szegregált területek a városban
Idegenforgalmi infrastrukturális háttér
hiánya
Minőségi szálláshelyek hiánya,
szálláshelyek kihasználtsága alacsony
A közlekedési- és közmű infrastruktúra
minőségi fejlesztésre szorul
Parkolóhelyek hiánya
A kerékpáros közlekedés megoldatlan
A zöldfelületi rendszer nem teljes
Alacsony a város ismertsége
Erősödnek a város versenytársai
A közlekedési fejlesztések elhúzódása,
elmaradása

Jó közlekedési kapcsolatok, külső
elérhetőség
Horgásztó rendszer
Ipartörténeti emlékek (pl. malom)
Zöldfelületek növelése
Közösségi terek
létrehozása/felújítása
Tavak megóvása, bekapcsolása a
turisztikába
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Középtávú városi
célok (tematikus célok)
T4: Fenntartható
városfejlesztés

Megalapozó vizsgálatban
azonosított problémák
A potenciális turisztikai vonzerők
infrastrukturális hiányosságai
A gazdaság húzóágazata a
mezőgazdaság, relatíve alacsony
foglalkoztatottsággal
Funkció nélküli zöldterületek
Kevés játszótér
Hiányos kerékpáros infrastruktúra
Kevés az öntözött mezőgazdasági
terület
A megújuló energia hasznosítás szinje
alacsony
Egyes közintézmények energetikai
korszerűsítésre szorulnak
Elmaradott térségi elhelyezkedés
Kicsi a város tőkevonzó képessége
A gyorsforgalmi utak építésének
elhúzódása

88

Megalapozó vizsgálatban
azonosított adottságok
Kedvező környezeti állapot a
nagyobb szennyező források hiánya
miatt
A vezetékes infrastruktúrák
kiépítettsége közel 100%-os
Magas a kerékpárosok részaránya a
helyi forgalomban
Az előirányzott gyorsforgalmi
útfejlesztések (M4) tovább javítják a
város külső kapcsolatait és logisztikai
lehetőségeit
Kedvező környezeti állapot a
nagyobb szennyezőforrások hiánya
miatt, illetve szelektív hulladékgyűjtő
megléte
A kommunális hulladék gyűjtése és
kezelése megoldott
A városi gyalogos közlekedés
fejlesztése
EU pályázati források
Idősek nappali ellátása biztosított

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a Stratégiában megfogalmazott célok logikai összefüggésben
állnak a helyzetelemzésben megfogalmazott problémákkal és lehetőségekkel, azokra kíván
reagálni.

6.2.2 A célok logikai összefüggései

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott városi és városrészi célok között azonosítható
összefüggéseit mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes
területi/városrészi célok teljesülése milyen mértékben segíti elő települési léptékű célok
megvalósulását. Az alábbi táblázatban a tematikus és területi célok közötti összefüggések
erősségét egy 0-3 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős
kapcsolódást jelöli.
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18. táblázat: A települési célok logikai összefüggései
Városi szintű középtávú tematikus célok
Városrészi célok
V1: A Városmag térségi alközponti jellegű funkcióinak
megerősítése, vonzó települési környezet kialakítása, a
társadalmi különbségek csökkentése
V2: Szapárfalu városrészben a települési környezet javítása a
jobb életminőség biztosítása érdekében, valamint a
társadalmi különbségek csökkentése
V3: A turisztikai zónában a turizmus szerepének erősítése, a
zöldfelületek fejlesztése, megújítása, gazdasági funkciók
erősítése
V4: A gazdasági ipari zónában komplex szolgáltatások
nyújtására képes vállalkozási környezet kialakítása a
vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának, illetve a város
tőkevonzó képességének növelése érdekében
A kapcsolódások összesített erőssége

Fegyvernek Város Önkormányzata

T1: A versenyképes
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6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az
önkormányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők
jelentős része az önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként
jelentkezik. A legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd
részletesen a 7. „A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben. A megvalósítást
befolyásoló legfontosabb tényezők:
Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél
támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és központi
kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására
koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során
megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik
ki. A partnerségi kérdéseket a 8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” című fejezet
fejti ki.
Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív
feladatok számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív
munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka
annak, hogy a szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő tartalommal
megszülessenek, és a döntések alapján az operatív végrehajtó szervezet világos
hatáskörökkel dolgozzon a megvalósításon. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a
8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” tárgyalja.
Nyomonkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez történő
alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia elfogadása után is
lehetséges rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez
monitoring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a
megvalósulás nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő
intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling témakörét a 8.5 „Monitoring rendszer
kialakítása” című fejezet tartalmazza.
Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyi források
megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek
elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső anyagi
lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának
körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 4.5 „A fejlesztések ütemezés”, valamint
a 4.6 „A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” című fejezet tartalmazza.
6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek
egymásra gyakorolt hatása

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott, az önkormányzat döntése értelmében a 2025-ig
terjedő időszakban prioritást élvező fejlesztések között azonosítható logikai összefüggéseit
mutatjuk be. Azt vizsgáljuk, hogy az egyes beavatkozások milyen mértékben kapcsolódnak más
beavatkozásokhoz, mennyiben segítik, vagy éppen rontják azok eredményességét.
Az ITS-ben azonosított beavatkozások köre úgy lett meghatározva, hogy azok
minél nagyobb mértékben és integrált módon reagáljanak a helyzetelemzésben feltárt
problémákra, hiányosságokra (6.2.1 fejezet),
egyértelműen hozzájáruljanak a települési szintű és a magasabb rangú (megyei, országos,
EU-s) célkitűzések eléréséhez (6.1 fejezet),
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kölcsönhatása pozitív eredményt mutasson – ezek kerülnek bemutatásra az alábbiakban.
Az ITS keretében nem szükséges minden egyes projekt esetében a konkrét hatások részletes
bemutatása, sokkal inkább az egyes beavatkozás-típusok közötti hatásmechanizmusok feltárása.
A tervezett fejlesztések nagy száma miatt tematikusan csoportosítva kerül bemutatásra a
projektek kölcsönhatása, egymásra épülése:
A gazdasági célú infrastrukturális fejlesztések lehetőséget teremtenek a
munkahelyteremtésre és a munkahelyek jobb elérhetőségére. Ezek kedvező foglalkoztatási
hatását egyértelműen felerősítik a közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó gazdasági
projektek. A foglalkoztathatóságot nagymértékben javítja a 0-3 éves korú gyermekek nappali
elhelyezését biztosító intézmények tervezett felújítása és bővítése is. Amennyiben a város a
dinamikus gazdasági fejlődés útján elindul, az a hátrányos helyzetű lakosság nagyobb
mértékű foglalkoztatását is előidézheti – így indirekt kapcsolat mutatható ki a szociális
városrehabilitáció felzárkóztatásra irányuló tevékenységeivel is.
Az „életminőség és életkörülmények javítása érdekében megvalósított projektek egyaránt
kedvező hatással vannak a térségi szerepkör erősítésére, a város és a térség lakosságának
életminőségére és egészségi állapotára, valamint a szűkebb és tágabb vonzáskörzetből
idelátogató vendégek költése alapján a gazdaságra is.
A turisztikai fejlesztések egyértelműen hozzájárulnak a város fenntarthatóságához, a
munkahelyek bővítéséhez, ezáltal a lakosság életminőségének javulásához, a gazdaság
fejlesztéséhez, valamint a gazdasági területek jobb kihasználáshoz és a
közlekedésfejlesztéshez. A település megközelíthetőségét javító fejlesztések javítják a város
külső megközelíthetőségét, így eredményesebbé tehetik a munkahelyteremtésre irányuló
beavatkozásokat.
A fenntartható városfejlesztés szerepkör erősítésére irányuló beavatkozások közvetett
módon szinte az összes többi projektre hatással vannak, hiszen a népességmegtartó erő
növelésével egyaránt biztosítható a város által nyújtott szolgáltatások iránti kereslet és a
gazdasági szereplők számára rendelkezésre álló munkaerő-kínálat, de ugyanígy kedvező
tendenciák indulhatnak el a társadalmi kohézió szempontjából is, ami a szociális
városrehabilitáció esetében is fontos célkitűzés. Az energetikai beruházások jelentős
hatással vannak a környezetre és a fenntartható üzemeltetésre, gazdálkodásra, valamint a
lakosság életszínvonalának növelésére is.
A városi és városrészi, illetve a városrészekre vonatkozó célok egymásra gyakorolt
kölcsönhatása egyértelműen pozitív mérleget mutat.
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7 A stratégia megvalósíthatóságának főbb
kockázatai
A 2013-ban lezárult fejlesztési időszaktól eltérően 2014-2020 között számos olyan új elem jelent
meg, melyek a városok fejlesztési programjainak megvalósítását egyértelműen befolyásolják. Az
indikátorok határozottabb számon kérhetősége, a forrásfelhasználás tematikus koncentrációja
egyértelműen a kockázatelemzés és kockázatkezelés jelentőségét növelik. A következő
fejezetben fel kívánjuk mérni az alábbi tényezőkből fakadó, az eddig beazonosított, illetve a
jövőben projektgenerálás keretében beazonosítani tervezett fejlesztési projektek megvalósítását,
továbbá a jelen városfejlesztési stratégia és az ebben rögzített indikátorok teljesülését
veszélyeztető kockázatokat.
A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma
specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk
meg az egyes kockázati elemek kezelésére. Az egyes kockázatok esetében vizsgáljuk, hogy
milyen valószínűséggel merülhet fel és milyen hatással bír a megvalósítás szakaszára.
A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve Fegyvernek integrált
településfejlesztési stratégiájának megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat
azonosíthatjuk be:
jogi-intézményi kockázatok: a jelzett kockázatok tekintetében a stratégiai program
megvalósításra kijelölt intézményi háttér megléte, a hatáskörök megfelelő szétosztása,
továbbá a humán kapacitás minősége jelenthetnek kockázatot. Jogi-közbeszerzési kockázat
a törvényi, jogszabályi környezet változásaihoz kötődhet, illetve egyes, – főként összetett –
beruházások kapcsán a közbeszerzési eljárás elhúzódása okozhatja a megvalósulás
csúszását. Mindezek figyelembe vétele kiemelt fontosságú feladat.
pénzügyi-gazdasági kockázatok: az elégtelen finanszírozásból, a bizonytalan
makrogazdasági tényezőkből adódó kockázati elemek, az egyes támogatási konstrukciók
specifikus jellemzői, a saját forrás előteremtésének kérdései, illetve az adott fejlesztési elem
fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok.
műszaki kockázatok: itt vettük számításba a tervezés, megvalósítás, illetve az üzemeltetés
során felmerülő kockázatokat egyaránt
társadalmi kockázatok: fontos tényező a stratégia megvalósíthatósága szempontjából a
megfelelő együttműködő partnerek kiválasztása, a kapcsolatokat szabályozó szerződések
pontos megfogalmazása, valamint a lakosság megfelelő bevonása a tervezési, programozási
folyamatba. Jelentős kockázatokat rejt a lakosság nem megfelelő szintű tájékoztatása az
adott programok tervezéséről, illetve megvalósításáról, a szükséges kommunikáció
elmaradása a társadalmi támogatottság meglétét veszélyeztetheti.
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19. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai
Valószínűség
(magas;
közepes;
alacsony)

Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

Sorszám

Kockázat megnevezése

1

A jogszabályi környezet
kedvezőtlen irányba történő
változása

magas

jelentős

2

Közbeszerzési eljárásokból
adódó kockázatok (időbeli
elhúzódások)

közepes

közepes

3

Hatósági
dokumentumok
hiánya, késése

közepes

közepes

közepes

jelentős

alacsony /
közepes

jelentős

4
5

6

Saját forrás előteremtésének
kockázata
Hazai illetve Európai Uniós
fejlesztési
források
elmaradása
A
tervezett
projektek
megvalósítási költsége jóval
meghaladja
a
tervezett
mértéket

közepes

közepes

7

Egymásra épülő projektek
esetében a kulcsprojekt
meghiúsul

közepes

jelentős

8

Kommunikációs nehézségek
fellépése
a
Stratégia
megvalósításában résztvevő
szereplők között

közepes

jelentős

alacsony

közepes

magas

jelentős

9
10

A
megvalósításhoz
szükséges
szakemberek
hiánya
Előre nem látható műszaki
problémák

11

Nem megfelelő műszaki
tervek vagy kivitelezés

alacsony

közepes

12

Többletmunka felmerülése

közepes

közepes

13

A projektek, illetve a Stratégia
által kitűzött célok, indikátorok
nem vagy csak részben
teljesülnek

magas

jelentős
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Kockázatkezelés módja
A
jogszabályi
változások
folyamatos figyelemmel kísérése
rugalmas, gyors reagálás a
megváltozó
jogszabályi
körülményekhez
Az eljárásrend szigorú betartása
minden érintett részéről
A közbeszerzési dokumentumok
megfelelő
szakmai
előkészítettségének biztosítása
A
hatósági
dokumentumok
ügyintézési
időkereteinek
figyelembe vétele
Esetleges késésre, csúszásra
előre felkészülés már az
előkészítés során
Alternatív
forráslehetőségek
felkutatása
A forrás lehívás késedelmére való
felkészülés
Részletes projekttervek, átgondolt
műszaki tervek, költségvetések
készítése
Tartalékkeret meghatározása
Megfelelő ütemezés kialakítása a
projektek
megvalósításában,
tartalékprojektek
kijelölése,
folyamatos
projektgenerálási,
projekt
fejlesztési
feladatok
ellátása
Pontosan meg kell határozni az
adott
részterületek
feladatrendszerét,
felelősségi
rendszerét, a pontos és világos
eljárás rendet
Az Önkormányzat feladata, hogy
megfelelő
szakmai
hátteret
biztosítson
Részletes
tanulmánytervek
készítése, alapos helyzetfelmérés
A tervezők és kivitelezők
kiválasztása
során
kiemelt
figyelem fordítása a szakmai
alkalmasság,
megfelelő
referenciák meglétére
Esetleges
többletmunkára
felkészülés már az előkészítés
során
Folyamatos
monitoring
tevékenység
kialakítása,
tartalékprojektek kijelölése
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Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

Sorszám

Kockázat megnevezése

Valószínűség
(magas;
közepes;
alacsony)

14

A fejlesztési programokhoz
szükséges
befektetők,
partnerek hiánya

közepes

közepes

15

Magyarország
gazdasága
lemarad a környezetétől, mely
a városra is általánosan
negatívan hat

alacsony

közepes

16

A városok versenyében való
lemaradás
okozta
munkahelyteremtés
elmaradása,
munkahelyek
megszűnése,
a
munkanélküliség emelkedése

közepes

jelentős

17

Társadalmi
kockázatai:
ellenállás,
közvélemény

közepes

közepes

18

A lakosság érdektelenné válik
a
település
közös
jövőképének, fejlesztéseinek
meghatározását
és
megvalósítását illetően

közepes

jelentős

19

A fejlesztések során a
természeti környezet sérül,
melynek
mértéke
a
tolerálható szintnél magasabb
és a természet ezt nem képes
helyreállítani

szempontok
lakossági
negatív
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közepes

jelentős

Kockázatkezelés módja
Megfelelő
marketing
és
promóciós tevékenységek, a
befektetési lehetőségek kapcsán
A város fejlődéséhez nem csupán
a külső tényezőkre kell építeni,
hanem
saját
erősségeit,
adottságait
is
igyekszik
kihasználni
Ahhoz, hogy a település a
városok versenyében a legjobbak
között kerüljön ki, városmarketing
stratégiát alakít ki, valamint a
gazdasági szereplőit partnerként
kezeli
Magas
szintű
partnerség
biztosítása
Folyamatos kommunikáció a
lakossággal,
helyi
fórumok
szervezése
A település a helyi identitás
kialakítására és fenntartására,
valamint
a
külső
imázs
meghatározására nagy hangsúlyt
fektet,
elsősorban
soft
tevékenységek keretében
A beruházások során az
engedélyek kiadása és az
ellenőrzések során a környezeti
szempontok kiemelt figyelmet
kapnak
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6. ábra: A kockázatok bekövetkezésének valószínűsége és a hatás valószínű mértéke

A megvalósítás szakaszában az egyes kockázatok más-más módon hathatnak a kivitelezés
folyamatára. Fontos megvizsgálni, hogy az egyes kockázatok esetleges bekövetkezése esetén,
milyen valószínűséggel és milyen mértékben hathatnak a megvalósítás folyamatára.
Vannak olyan kockázati tényezők, melyeknek nagy a valószínűsége és vele együtt a hatása is
jelentős. Ezek a kockázatok jelentik a legnagyobb kihívást, hiszen ezek általában külső tényezők
befolyásolják, és általában nem lehet irányítani, csak felkészülni rá. Ilyen kockázati tényezők
Fegyvernek esetén a jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változásaiból adódó
problémák, illetve az előre nem látható műszaki problémák. Kritikus problémának tekinthető, ha a
projektek, illetve a Stratégia által kitűzött célok, indikátorok nem, vagy csak részben teljesülnek.
Az alacsony valószínűségű, de mégis jelentős hatású kockázatok komoly odafigyelést
igényelnek. Ezek eshetőségére is szükséges felkészülni annak ellenére, hogy kicsi a
valószínűsége, hiszen ezek okozhatják a legnagyobb meglepetést a megvalósítást során. Ilyen
kockázat a város esetében az Uniós fejlesztési források elmaradása vagy a saját forrás
előteremtésének akadályai. Jelentős kockázati tényező a lakosság érdektelensége, illetve ha a
fejlesztések során a természeti környezet károsodik. Az egyik legnagyobb hatású kockázat a
kulcsprojektek megvalósulásának meghiúsulása, hiszen a kulcsprojektek azok a tervbe vett
fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely (akár több) középtávú városi cél
elérésének, ennek következtében, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél nem, vagy nem
teljes mértékben érhető el.
A közepes valószínűségű és hatású kockázatok közül kiemelendő a beruházások
megvalósulásának időbeli csúszása, melyeket elsősorban a közbeszerzési eljárásból, illetve a
hatósági dokumentumok késése okozhat. Ide sorolható még a nem megfelelő műszaki tervekből
adódó időveszítés és az ebből adódó többletmunka szükségessége is.
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Az azonosított és bemutatott kockázatok nyomon követése javasolt a stratégia monitoringja
során, azzal egy időben, évente legalább egyszer. Amennyiben a felsorolt kockázatok
valamelyike bekövetkezik, a megadott intézkedések végrehajtása javasolt. A stratégia
megvalósítása során, illetve a felülvizsgálat során esetlegesen azonosítható újabb kockázatok
kezelése elengedhetetlenül fontos, ezért szükséges ezek beépítése a kockázatkezelési
stratégiába.
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8 A megvalósítás eszközei és nyomon
követése
8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem
beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek
Az önkormányzat a stratégiában meghatározott céljainak elérésének érdekében több típusú, nem
beruházási jellegű tevékenységet végez, illetve tervez megvalósítani a jövőben is:
Szabályozási tevékenysége során meghatározza az egyes városrészek, területek terület
felhasználásának módját. A jövőben a városkép egységesítésének, a zöldfelületek
kialakításának és hasznosításának módjának, rendszerbe való szervezésének igényét
érvényesítendő, az önkormányzat Helyi Építési Szabályzatának aktualizálását hajtja végre.
Településrendezési szerződéseket az önkormányzat alkalmaz nagyobb beruházások
megvalósításakor. Ezek keretében a szabályozási tervben esetlegesen szükséges
módosítások költségeit a beruházás végrehajtójának kell viselnie. Az ilyen típusú
szerződések alkalmazását az önkormányzat továbbra is fenntartja.
Településfejlesztési szerződéseket az önkormányzat az elmúlt időszakban nem
alkalmazott, jelentősebb ipari, vagy idegenforgalmi beruházások megvalósítása esetén
alkalmazásuk lehetőségét megvizsgálja.
A nem fejlesztési jellegű tevékenységek közül az egyik legfontosabb a városfejlesztés során
gyakran alkalmazott tervalku folyamata, amely nem más, mint az önkormányzati
partnerségen alapuló, magánkezdeményezésű fejlesztői projektek és az önkormányzat
közötti viszonyt meghatározó – önkormányzati rendeletben szabályozandó –
településrendezési szerződési eljárása. A fejlesztési projektek volumenének és
komplexitásának nagyfokú eltérése miatt az önkormányzat mindig az egyes fejlesztőkkel
egyedileg kíván településrendezési szerződésben rögzített tervalkut kötni. Az egyes
fejlesztésekkel kapcsolatos elvárások megfogalmazása – a beadandó anyagok, a döntés
menete – az illetékes hivatali osztályok bevonásával történik egyedileg, minden esetben az
adott fejlesztésre szabva.
További eseti kedvezmények, beruházás-ösztönzés: A város kezdetben helyi adó
kedvezményekkel, építési illetékkedvezmények biztosításával funkcióbővítés céljából
ösztönözheti a város a profitszegény kulturális és művészeti funkciók letelepedését. Az
önkormányzat részéről lehetőségként kell számolni a jelenleg rendelkezésre álló
önkormányzati területek – megfelelően komoly, jelentős számú munkaerőt foglalkoztató
befektetetői szándék esetében – kedvezményes, esetleg ingyenes rendelkezésre
bocsátásával. Az önkormányzat ezen lehetőségek maximális kihasználásával és a megfelelő
szerződéses garanciák alkalmazásával biztosíthatja a legintenzívebben az elsődleges célt a
munkahelyteremtést, azaz a betelepülők számának növelését.
A települési környezet szépítése, élhetőbbé tétele szempontjából hasznos és nem
utolsósorban szemléletformáló hatással bír egy-egy köztisztasági program szervezése,
lakossági parlagfű mentesítési, virágosítási kampány szervezése, ösztönzése, vagy a
városszépítő egyesületek támogatása. A helyi nagyberuházókkal és a KKV-kal való partneri
viszony kialakítása alapvetően fontos. Ez erősíthető például területhasználati
díjkedvezménnyel is, továbbá az egyablakos ügyintézés fejlesztésével, az engedélyezési
eljárások gyorsításával és könnyítésével a munkahelyteremtő beruházások esetében
különösen. A város közzé kívánja tenni a honlapján és/vagy egyéb szakmai (gazdasági
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kamarák, ingatlan befektetők) honlapokon a fejlesztési lehetőségeket, az azokon elérhető
lehetséges kapacitásokat, a beépítés szabályait/feltételeit, a területtel kapcsolatos környezeti
korlátokat/feltételeket, hogy a tőkebefektetők a lehetőségekről információhoz jussanak.
Tájékoztatásként a beruházásokhoz kapcsolódó egyéb – a térségben rendelkezésre álló
munkaerő nagysága/kvalifikáltsága, a rendelkezésre álló/biztosítható közműkapacitások, a
helyi adók rendszere, elnyerhető kedvezmények/támogatások, stb. – adatokat is elérhetővé
kell tenni részben a városi honlaphoz kapcsolva vagy a befektetési lehetőségeket ismertető
honlapról közvetlenül megközelíthető módon. A jövőben is kiemelten kezelik a hivatal
kompetens dolgozói a befektetni kívánó vállalkozó érdeklődők megkereséseit, hogy az
általuk igényelt paramétereknek (funkció, teleknagyság, beépítési lehetőségek, stb.)
megfelelő telkeket leválogassák.
Az ipari-gazdasági területet menedzselő Önkormányzaton belüli szervezeti egység
felállítása, amely erőteljes marketingstratégia alkalmazásával és a szükséges
partnerszervezetek (külső menedzsment cégek, szomszédos Ipari Parkok) felkutatásával, a
velük való aktív kapcsolatépítéssel jelentős mértékben növeli a terület ismertségét, elvégzi a
szükséges kiajánlásokat és befektetői érdeklődések közvetítését.
Folyamatos kommunikáció a különböző projektek potenciális megvalósítóival
(vállalkozások, térségi fejlesztő szervezetek, civil szervezetek, oktatási és egészségügyi
intézmények fenntartói, stb.) az információáramlás biztosítása érdekében. Nyitottság az
együttműködésre, aktív kapcsolatépítés, folyamatos párbeszéd a közös fejlesztési
lehetőségek felkutatása és megvalósítása valamint a projektgazdák támogatása érdekében.
A város és a térség nevezetességeit és turisztikai szolgáltatóit bemutató komplex térségi
turisztikai programcsomagok összeállítása, a programcsomagok összeállítását és
népszerűsítését végző szervezeti egység felállítása az illetékes Tourinform Irodával és
TDM Irodával együttműködve.
A város ösztönözni kívánja a funkcióvesztett, kiüresedett, használaton kívüli épületek
hasznosításának előnyben részesítését, ily módon a már meglevő épületállomány
hasznosítása, rehabilitációja is megtörténik.

8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei
8.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere

Az Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége a jogszabályokban meghatározott módon
történik. A képviselőtestület hatáskörébe tartozik a településfejlesztés stratégiai szintű
irányítása, annak minden eszközét és elemét, minden elkészülő, fejlesztési elképzeléseket
tartalmazó dokumentumot, stratégiát vagy programot a képviselőtestület fogad el határozattal
vagy rendelettel.
A képviselőtestület döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére
Pénzügyi Bizottságot, valamint Oktatási és Szociális Bizottságot választ. A Pénzügyi Bizottság 3
fő önkormányzati képviselőből és 2 fő nem önkormányzati képviselőből, az Oktatási és Szociális
Bizottság 5 fő önkormányzati képviselőből és 4 fő nem önkormányzati képviselőből áll.
A Pénzügyi Bizottság főbb feladatai:
-

vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
véleményezi az éves költségvetési koncepciót,
megvitatja a Gazdasági programjavaslatot,
véleményezi a pénzügyi tárgyú képviselőtestület elé kerülő rendelet-tervezeteket,

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

-

99

véleményezik azon éves költségvetést érintő napirendeket, kötelezettségvállalásokat,
amelyek nem tartoznak a képviselőtestületi bizottság hatáskörébe.

Az Oktatási és Szociális Bizottság főbb feladatai:
-

-

elemzi az önkormányzat működési területén a szociális, egészségügyi, oktatási,
közművelődési, ifjúsági és sport ellátottság helyzetét,
véleményezi a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi anyagokat (pl. Gazdasági
program releváns javaslatai),
közreműködik az önkormányzat önként vállalt közfeladatai körében a település kulturális
értékeinek védelmében, a lakosság művelődés és a helyi sajtó támogatásában, a
szellemi humán, szociálpolitikai, egészségügyi ellátottság eredményeinek
továbbfejlesztésében,
figyelemmel kíséri az oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi tárgyú
önkormányzati rendeletek érvényesülését.

A csoportrendszerbe nem tartozók a települési menedzser és a belső ellenőr. A
csoportrendszerbe nem tartozó feladatok a következők:
-

A települési menedzser feladata az önkormányzati, térségfejlesztési, EU-s, hazai
vállalkozói és egyéb pályázati anyagok elkészítése, figyelemmel kísérése, intézményi
pályázatok.
A belső ellenőr végzi a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
képviselőtestület által, polgármester, jegyző által egyedileg meghatározott belső
ellenőrzéseket.
A gazdasági ügyintézők a Polgármesteri Hivatal gazdasági-pénzügyi feladatait látják el,
melyek nem tartoznak közvetlenül a pénzügyi csoport tevékenységi körébe.

Az önkormányzatnak kifejezetten városfejlesztésre szakosodott cége nincs, azonban a
városüzemeltetési és közüzemi, szolgáltatási feladatokat is ellátó Fegyvernek Mezőgazdasági
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Intézmény ilyen feladatok ellátásában is részt vesz.
8.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere

Az Önkormányzat a 2007-2013-as időszakban sikeresen valósította meg nagyszámú projektjét,
melynek keretében számos közintézmény megújult és a lakosság közérzetének javítását
eredményező fejlesztés valósult meg Fegyverneken. Az Önkormányzat munkáját a
fejlesztésekben a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei hatékonyan és sikeresen
támogatták.
Az ITS megvalósítására kialakítandó szervezeti háttérnek illeszkednie kell a 2014-2020-as
időszakra kiépítendő országos és megyei szervezetrendszerhez, úgy hogy a források
lehívhatósága és elszámolhatósága biztosítható legyen.
Az önkormányzat jelenlegi településfejlesztési intézményrendszere, stratégiai és operatív
menedzsmentje alkalmas az integrált településfejlesztési stratégia megvalósítására, a 2014-2020
közötti fejlesztések szervezeti rendszerének biztosítására, ezért az ITS megvalósítása során az
intézményi struktúra megváltoztatása nem tervezett.
Az ITS megvalósítás és a városfejlesztés intézményrendszerén belül a döntéshozói, stratégiai
irányítói szintet Fegyvernek Képviselő-testülete, a jegyző vagy a Polgármester jelenti, a
feladattól, a Testület által delegált jogkörtől függően. A döntés-előkészítési feladatokat
Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatala, annak adott szervezeti egységei végzik.
Bár a városban az elmúlt időszakban számos EU-s forrásból finanszírozott fejlesztés tudott
megvalósulni, az önkormányzat városfejlesztési szervezetének átalakításával a hatékonyabb
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pályázati tevékenység megvalósítható. Mivel a pályázatok elnyerésének hatékonysága már a
korábbi támogatási időszakban is megfelelő volt (több, támogatási szerződéssel rendelkező
pályázat megvalósítása folyamatban van, illetve előkészítése történt meg az új időszakban
történő benyújtásra), a pályázati tevékenység fokozása, több, az önkormányzat és intézményei
által benyújtott pályázat szükséges.
Az önkormányzat tehát jelenlegi intézményi rendszerén nem kíván változtatni, a döntési
jogkörben, illetve a döntés-előkészítés menetében változás nem várható.

8.3 A településközi koordináció mechanizmusai,
együttműködési javaslatok
Fegyvernek városa több területen is folytat együttműködést a környező településekkel, illetve van
lehetősége ezen kapcsolatok elmélyítésére.
A város a Törökszentmiklósi kistérség közigazgatási egységéhez tartozott, amely kistérség
további települése voltak: Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő és
Törökszentmiklós. Fegyvernek már a Törökszentmiklósi járáshoz tartozik, amely járásnak két
város (Törökszentmiklós és Fegyvernek), valamint 5 község (Kengyel, Kuncsorba, Örményes,
Tiszapüspöki, Tiszatenyő) a tagja.
A településközi koordinációban aktív szereplőként részt vesz a Magyar Államkincstár JászNagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mely a vonatkozó a pályázati kiírások elbírálásával, a
tevékenységek befolyásolásával biztosítja a fejlesztések megyei összhangját, segédkezik az
egymást gyengítő hatások kiküszöbölésében. A potenciális versenytársak és együttműködők
(azonos méretű és adottságú települések) közötti párbeszéd a régión belül – hasonlóan a többi
régióhoz – kevéssé jellemző.
Egyértelműen leszögezhető, hogy a városnak nem érdeke a pontszerű, elszigetelt fejlődés,
hiszen ha nagy a fejlettségbeli kontraszt a város és környéke között, akkor az negatívan
befolyásolhatja a város egészének gazdasági-társadalmi fejlődését. A város és a környező
települések közötti szoros egymásrautaltság alapja az erősségeket építeni és a gyengeségeket
megszűntetni kívánó gondolkodásmód és a funkciók ésszerű megosztása.
A járás egységes fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a térség képessé váljon arra, hogy
problémáit és szükségleteit közösen megfogalmazza, majd ezeket integrált programokká,
komplex projektekké alakítsa. A párhuzamos kapacitások elkerüléséhez, valamint a város és
környéke közötti esetleges konfliktusok (pl. szelektív migráció, párhuzamos kapacitások)
megelőzéséhez tehát nemcsak Fegyvernek, hanem a környező települések fejlesztési igényeit is
pontosan ismerni kell.
Kiemelt jelentőséggel bírnak a közlekedési feltételek javítására irányuló fejlesztések is. A
felmerülő igények között a közúti fejlesztések mellett megjelennek a közösségi közlekedést
érintő, valamint a kerékpárút-hálózatot érintő fejlesztések is.
Összességében megállapítható tehát, hogy Fegyvernek Integrált Településfejlesztési
Stratégiájával a környező térség fejlesztési elképzeléseinek területi szintű kölcsönhatása pozitív
mérleget mutat, a hatások szinergikusan kiegészítik, felerősítik egymást. Felesleges,
párhuzamos kapacitásokat létrehozó, egymást kioltó fejlesztések nem valósulnak meg. A
fejlesztések eredményeként az ellátott funkciók optimalizálására kerül sor az Európai Unió egyik
legfontosabb alapelvének, a szubszidiaritás elvének figyelembevételével.
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8.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és
megvalósítása során
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017-ben elkészítette a város fenntartható városfejlesztési
programjának – integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS) – társadalmasításához
kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, összhangban a képviselőtestület által elfogadott
partnerségi egyeztetési szabályzattal.
A partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került
kidolgozásra:
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 –
2020 elkészítéséhez (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. december 11.)
Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás,
2009. január 28.)
A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a
tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek
megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van az elkészülő (településfejlesztési koncepció
és) integrált településfejlesztési stratégia társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek
már a tervezés során széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak.
A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési,
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed.
A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok
kerülnek bevonásra:
A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör
államigazgatási szervek
önkormányzatok
Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek
Lakossági szint
Megvalósult egyeztetések:
A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör: A jogszabály
által előírt államigazgatási egyeztetések megindítását Fegyvernek Város Polgármestere
kezdeményezte 2017. szeptember 1-jén.
Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek: Az önkormányzati szakértők,
illetve a helyi szakmai és civil szervezetek, valamint vállalkozók, intézményvezetők szakmai
egyeztetésekbe való bevonására Irányító Munkacsoport, Gazdaságfejlesztési,
infrastruktúrafejlesztési munkacsoport, valamint Humán fejlesztési munkacsoport
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került létrehozásra. A munkacsoportok üléseire 2017. augusztus 16-án és 2017.
szeptemberében kerül sor.
Lakossági szint: A lakosság tájékoztatása a stratégia készítéséről az egyeztetési anyag a
város honlapján történő megjelentetésével, illetve a 2017 szeptember XY megrendezett
Lakossági Fórumon történő ismertetéssel valósult meg.
A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk), valamint
a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek kezelésének
dokumentációja elérhető az önkormányzatnál.
A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre
rögzített módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása,
majd szakmai feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő
dokumentumokba, míg az el nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok elutasításnak
indoklása.
Megvalósultak az elfogadott koncepció és stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a
dokumentumok a város honlapján – www.fegyvernek.hu – elérhetőek.

8.5 Monitoring rendszer kialakítása
A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk
birtokában helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai
célokat és az azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk
hiányos jellege miatt, részint a külső és a belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet)
folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem
tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit
jelenleg nem, vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia
megvalósítását menedzselő szervezet számára erősen korlátozott.
Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása, a stratégia végrehajtása
elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégiaalkotási folyamat minden pontján újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges
korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra
vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a
kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése. Ha ennek
során kiderül, hogy a szándékolttól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem,
vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel
lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés
jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a
tevékenységek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a
feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem
végezhető el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet.
E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős
menedzsment, azaz a polgármester és a képviselő testület eszköze a megvalósítás kontrolljában,
ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan működtetik. A működéshez szükséges
információkkal való ellátás az operatív megvalósításban résztvevő szereplők bevonásával a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának feladata.
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8.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és
eredményindikátorok meghatározása

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható
ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége. Ennek érdekében a
stratégiában megfogalmazott valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat,
indikátorokat rendelünk. Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt:
legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon
legyen objektíven mérhető, egyértelmű
legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű)
adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára
egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek
A stratégiában meghatározott általános célok eléréséhez település specifikus (a külső hatásokat
lehetőség szerint kiszűrő) hatásindikátorok megnevezése történt meg az alábbiak szerint:
Fegyvernek „Egészséges város” mind természeti- és épített környezetében, mind
lakosai, mind közösségei tekintetében
Fegyvernek vonzó város, mely kellemes lakóhelyet, ösztönző gazdasági
környezetet teremt polgárainak, utat nyitva az új kezdeményezéseknek
Javasolt hatás indikátorok
Munkanélküliek aránya, % (adatforrás: NFSZ adatközlés)
o Cél: Csökkenés
Vándorlási különbözet értéke Fegyverneken, fő (adatforrás: KSH adatközlés)
o Cél: Pozitív egyenleg
Vendégéjszakák száma Fegyverneken, db (adatforrás: KSH adatközlés)
o Cél: Növekedés
A hatásindikátorok mérésének gyakorisága: 5 év.
A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása akkor
lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége
eljut abba a fázisban, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok
azonosíthatóak és számszerűsíthetőek legyenek. A bázis- és célértékek meghatározására az ITS
monitorozása (első éves felülvizsgálata) során kell majd pótolni.
Az eredmény- és output indikátorok definícióját az alábbi táblázatok összegzik, egyben azok
forrása (mérési módja és gyakorisága) is meghatározásra kerül.
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20. táblázat Tematikus célok eredményindikátorai
Tematikus cél
T1: A versenyképes
gazdaság feltételeinek
megteremtése
T2. A helyiek
életminőségének,
életkörülményeinek
javítása
T3: Turisztikai vonzerő
növelése
T4: Fenntartható
városfejlesztés

Eredmény
indikátor

Definíciója

Mértékegység

Tervezett változás

Indikátor forrása
(mérés módja)

Mérés
gyakorisága

A város gazdasági
teljesítőképessége

A városban működő
vállalkozások által fizetett éves
iparűzési adó

eFt

Növekedés

KSH

évente

Elégedettség a települési
környezet minőségével

A lakosság elégedettsége a
település épített és természeti
környezetével

%

Növekedés

Önkormányzati
beszámoló

5 évente

Vendégéjszakák száma

A településen eltöltött
vendégéjszakák száma

db

Növekedés

Önkormányzati
felmérés

5 évente

A fosszilis
energiahordozóktól való
külső függőség csökkentése

Primer energia felhasználás

PJ

Csökkenés

Önkormányzati
beszámoló

évente
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21. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai
Területi (városrészi) cél
V1: A Városmag térségi
alközponti jellegű funkcióinak
megerősítése, vonzó
települési környezet
kialakítása, a társadalmi
különbségek csökkentése
V2: Szapárfalu városrészben a
települési környezet javítása a
jobb életminőség biztosítása
érdekében, valamint a
társadalmi különbségek
csökkentése
V3: A turisztikai zónában a
turizmus szerepének
erősítése, a zöldfelületek
fejlesztése, megújítása,
gazdasági funkciók erősítése
V4: A gazdasági ipari zónában
komplex szolgáltatások
nyújtására képes vállalkozási
környezet kialakítása a
vállalkozások foglalkoztatási
kapacitásának, illetve a város
tőkevonzó képességének
növelése érdekében

Definíciója

Mértékegység

Tervezett változás

Indikátor forrása
(mérés módja)

Mérés
gyakorisága

Funkciók száma

Közösségi, közigazgatási
vagy közszolgáltatási funkciót
ellátó intézmények száma

db

Növekedés

Önkormányzati
beszámoló

5 évente

Lakónépesség száma

A városrész
lakónépességének száma

fő

Növekedés

KSH népszámlálás

10 évente

Szolgáltatások
kihasználtsága

A szálláshelyek valamint az
egyéb idegenforgalmi
szolgáltatások kihasználtsága

db

Növekedés

Szolgáltatások
kihasználtsága

5 évente

A város gazdasági
teljesítőképessége

A városrészben működő
vállalkozások által fizetett
éves iparűzési adó

eFt

Növekedés

Önkormányzat

évente

Eredmény indikátor

22. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output indikátorai
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Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
Akcióterületi projektek
1.

Zöld város kialakítása Fegyverneken

2.

4-es út melletti parkolóban: piac – zöld terület

3.

Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 1. sz.
leromlott városi területén

4.

Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 2. sz.
leromlott városi területén

5.

Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 3. sz.
leromlott városi területén

6.

Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 4. sz.
leromlott városi területén

7.

Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 5. sz.
leromlott városi területén

8.

Társadalmi együttműködés erősítése Fegyvernek 6. sz.
leromlott városi területén

9.

Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 1. sz. leromlott
városi területén

10. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 2. sz. leromlott
városi területén
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Output indikátor
Megújult vagy újonnan
kialakított zöldfelület
nagysága
Kialakított létesítmények
száma
Társadalmi együttműködést
erősítő programmal elért
lakosság száma
Társadalmi együttműködést
erősítő programmal elért
lakosság száma
Társadalmi együttműködést
erősítő programmal elért
lakosság száma
Társadalmi együttműködést
erősítő programmal elért
lakosság száma
Társadalmi együttműködést
erősítő programmal elért
lakosság száma
Társadalmi együttműködést
erősítő programmal elért
lakosság száma
Szociális városrehabilitációs
programmal elért hátrányos
helyzetű lakosság száma
Szociális városrehabilitációs
programmal elért hátrányos
helyzetű lakosság száma

Mértékegység

Tervezett
változás

Indikátor forrása
(mérés módja)

Mérés
gyakorisága

m2

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

db

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente
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Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
11. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 3. sz. leromlott
városi területén
12. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 4. sz. leromlott
városi területén
13. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 5. sz. leromlott
városi területén
14. Szociális városrehabilitáció Fegyvernek 6. sz. leromlott
városi területén
15. A gazdasági fejlesztési terület infrastruktúrájának
fejlesztése
Kulcsprojektek
16. Malom – Felhagyott ipari létesítmény és közvetlen
környezetének rehabilitációja sport, rekreációs,
szabadidős és rendezvény központ kialakításával
17. Tisza-vidéki légi bázis, a Fegyverneki Ifjúsági Park
teljeskörű megújításával, Malomépület és malomkert,
kapcsolódó létesítményi rekonstrukcióval
18. Napelem park létrehozása

19. Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerűsítése,
valamint Bölcsőde bővítése 16 férőhellyel

20. Iskola teljes körű felújítása
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Output indikátor
Szociális városrehabilitációs
programmal elért hátrányos
helyzetű lakosság száma
Szociális városrehabilitációs
programmal elért hátrányos
helyzetű lakosság száma
Szociális városrehabilitációs
programmal elért hátrányos
helyzetű lakosság száma
Szociális városrehabilitációs
programmal elért hátrányos
helyzetű lakosság száma
Fejlesztésben, bővítésben
érintett terület mérete
Felújításban érintett
épületek száma
Létrehozott vagy megújított
funkciók száma
Felújításban érintett
épületek száma
Kialakított létesítmény
mérete
Felújításban érintett
épületek száma
Fejlesztett, 0-3 éves
gyermekek elhelyezését
biztosító férőhelyek száma
Felújításban érintett
épületek száma

Mértékegység

Tervezett
változás

Indikátor forrása
(mérés módja)

Mérés
gyakorisága

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

fő

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

m2

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

db

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

m2

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

db

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente
évente
évente
évente
évente
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Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
21. Annaházi óvoda teljes körű felújítása
22. Szapárfalu óvoda teljes körű felújítása
23. Önkormányzat ingatlanállomány teljes komplex
felújítása (lakás és nem lakás célú is)
24. Térkőgyár fejlesztése
25. Állattartó telep fejlesztése
26. Magas hozzáadott értékű mezőgazdasági termékek
előállítása, ültetvénytelepítés, feldolgozó üzemek
létesítése
27. Tejfeldolgozó üzem fejlesztése
28. Megfelelő szakemberek képzése, a vállalkozások
igényeinek megfelelően!
Hálózatos projektek
29. Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
30. Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása II ütem
31. Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása III. ütem –
Szapárfalu
32. Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása IV. ütem Kisebb utcák bekötése
33. Ivóvízhálózat felújítása, azbeszt vezeték cseréje
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Output indikátor
Felújításban érintett
épületek száma
Felújításban érintett
épületek száma
Felújításban érintett
épületek száma
Felújításban érintett
épületek száma
Felújításban érintett
épületek száma
Kialakított létesítmény
mérete
Felújításban érintett
épületek száma
Képzésben résztvevők
száma
Felújított csapadékvízvédelmi létesítmények
hossza
Felújított csapadékvízvédelmi létesítmények
hossza
Felújított csapadékvízvédelmi létesítmények
hossza
Felújított csapadékvízvédelmi létesítmények
hossza
Felújított ivóvízhálózat
hossza

Mértékegység

Tervezett
változás

Indikátor forrása
(mérés módja)
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló

db

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

m2

Növekedés

db

Növekedés

fő

Növekedés

m

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

m

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

m

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

m

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

m

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló

Mérés
gyakorisága
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
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Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
34. Együttműködés megvalósítása a fenntartható
közlekedésfejlesztés érdekében
35. Közösségi közlekedés fejlesztése, kerékpárút, parkolók
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Output indikátor
Megkötött együttműködési
megállapodások száma
A felújított és korszerűsített
utak teljes hossza
Létrehozott parkolók száma

36. Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása
37. Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek
Városban
38. Meglevő úthálózat felújítása, megerősítése, új kopóréteg
építése
39. Belterületi utak fejlesztése
40. Öntöző utak fejlesztése
41. Járdahálózat felújítása
42. Körforgalom építése Szapárfaluban

Kiépített szennyvízhálózat
hossza
Felújított közintézmények
száma
A felújított vagy
korszerűsített utak teljes
hossza
A felújított vagy
korszerűsített utak teljes
hossza
A felújított vagy
korszerűsített utak teljes
hossza
A felújított vagy
korszerűsített utak teljes
hossza
Kialakított létesítmény
mérete

Mértékegység

Tervezett
változás

Indikátor forrása
(mérés módja)
önkormányzati
nyilvántartások
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló

Mérés
gyakorisága

db

Növekedés

km

Növekedés

db

Növekedés

m

Növekedés

db

Növekedés

km

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

km

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

km

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

km

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

m2

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

évente
évente
évente
évente
évente

43. 2.-3.-4.-5. holtág: - Holt Tisza rehabilitáció – belvíz
befogadási célú rekonstrukciója és gazdasági célú
hasznosítása

Fejlesztésben, bővítésben
érintett terület mérete

m2

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

44. Büdöséri csatorna rekonstrukciója

Fejlesztésben, bővítésben
érintett csatorna hossza

m2

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT
Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
45. Kamerarendszer fejlesztése, bővítése
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Output indikátor

Mértékegység

Tervezett
változás

Fejlesztésben, bővítésben
érintett eszközök száma

db

Növekedés

m2

Növekedés

db

Növekedés

m2

Növekedés

m2

Növekedés

m2

Növekedés

m2

Növekedés

m2

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

m2

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

m2

Növekedés

m2

Növekedés

Indikátor forrása
(mérés módja)
projekt adatlap,
időszakos beszámoló

Mérés
gyakorisága
évente

Egyéb projektek
46. Orvosi rendelő – Szapárfaluban
47. Fegyvernek Város Önkormányzata ASP központhoz
való csatlakozása
48. Téglagyári gödör hasznosítása
49. 1-es holtág rehabilitációja, turisztikai hasznosítása
50. Kálváriadomb környezetrendezése, park építése
51. Mentőállomás kialakítása
52. Tűzoltóállomás kialakítása
53. Rendőrség épületének felújítása
54. Művelődési ház épületének teljes körű felújítása
55. Tanuszoda kialakítása
56. Konyha fejlesztése
57. Szapárfalui idősek klubja (3. sz. idősek klubja) felújítás
58. Fürdő (szabadstrand) kiépítése
59. Sportpályán lelátó fedése
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Kialakított létesítmény
mérete
Felújított közintézmények
száma
Megújult vagy újonnan
kialakított terület nagysága
Megújult vagy újonnan
kialakított terület nagysága
Megújult vagy újonnan
kialakított zöldfelület
nagysága
Kialakított létesítmény
mérete
Kialakított létesítmény
mérete
Felújításban érintett
épületek száma
Felújított közintézmények
száma
Kialakított létesítmény
mérete
Fejlesztésben érintett
épületek száma
Felújításban érintett
épületek száma
Kialakított létesítmény
mérete
Fejlesztésben, bővítésben
érintett terület mérete

projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
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megnevezése
60. Bíró kastély fejlesztése
61. Róna panzió felújítása
62. Önkormányzati tulajdonban levő műemlékek
állagmegóvó felújítása
63. Nepomuki szobor, 2 templom felújítása
64. Ravatalozó fejlesztése
65. Játszóterek fejlesztése
66. Lakcímnyilvántartás rendezése
67. Települési határrendezések, kiemelten NagykörűFegyvernek határ rendezése
68. Osztatlan közös tulajdonok tulajdonviszonyi rendezése
69. Intézmények megújuló energiával történő ellátása
70. Lakó-pihenő övezet kijelölése
71. Fásítás, erdőtelepítés
72. Erőgép és munkagép beszerzése
73. Papírfeldolgozó üzem fejlesztése
74. Pálinkafőzde fejlesztése (magán beruházás)
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Output indikátor
Fejlesztésben, bővítésben
érintett épületek száma
Felújításban érintett
épületek száma
Felújításban érintett
műemlékek száma
Felújításban érintett
épületek száma
Fejlesztésben, bővítésben
érintett épületek száma
Fejlesztésben, bővítésben
érintett terület mérete
Üzembeállított
lakcímnyilvántartó rendszer
Határrendezésben érintett
terület mérete
Rendezett tulajdonviszonyú
ingatlanok száma
Felújított közintézmények
száma
Megújult vagy újonnan
kialakított terület nagysága
Megújult vagy újonnan
kialakított terület nagysága
Beszerzett új eszközök
száma
Fejlesztésben, bővítésben
érintett épületek száma
Fejlesztésben, bővítésben
érintett épületek száma

Mértékegység

Tervezett
változás

db

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

m2

Növekedés

db

Növekedés

m2

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

m2

Növekedés

m2

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

db

Növekedés

Indikátor forrása
(mérés módja)
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló
projekt adatlap,
időszakos beszámoló

Mérés
gyakorisága
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente

Készítette: Forensys Kft.
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Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
75. Major fejlesztések (magán beruházások: Kasztel major,
Bálint major, volt 4-es baromfitelep, Szapárfalui major)
szárítók, hűtőházak, stb.
76. Volt konzervgyár (KÜLTERÜLET) hasznosítása
(magánberuházás)

Fegyvernek Város Önkormányzata

112
Output indikátor

Mértékegység

Tervezett
változás

Indikátor forrása
(mérés módja)

Mérés
gyakorisága

Fejlesztésben, bővítésben
érintett épületek száma

db

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente

Fejlesztésben, bővítésben
érintett terület mérete

m2

Növekedés

projekt adatlap,
időszakos beszámoló

évente
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8.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának
meghatározása

A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel, és visszacsatol a végrehajtás
folyamatába, illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring
célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és
belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A
monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit
felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba vagy
magába a stratégiába avatkozik be.
A jól működő monitoring rendszer alapja a világos beavatkozási logika összeállítása, a
célrendszer megvalósítását szolgáló beavatkozások és projektek azonosítása, valamint a
specifikus, mérhető, elérhető, reális és aktuális indikátorok pontos és egyértelmű meghatározása.
A működtetési mechanizmus hatékonyságának biztosításához ki kell jelölni a monitoring
felelősét,
kivitelezőjét,
gyakoriságát,
formai elvárásait,
a visszacsatolás módját.
A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves)
felülvizsgálatának megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is
eredményezhet egy-egy éves jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente
készülő akciótervek fontos háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat az
akciótervekben is figyelembe kell venni A monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi.
7. ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása
Stratégia:
célok és
beavatkozások

Megvalósítás
szervezete

Kontrolling:
beavatkozások
megfogalmazása

Stratégia
beavatkozásai előkészítés
Monitoring
jelentés
Stratégia
beavatkozásai megvalósítás
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A monitoring folyamat szervezete:
Képviselőtestület: a képviselőtestület javaslatokat fogalmaz meg és meghozza a
folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket.
Szakmai Bizottságok: javaslatot tesznek a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását
érintő folyamatokra és konkrét beavatkozásokra.
Monitoring Bizottság: éves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia megvalósításának
folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselőtestület felé;
megtárgyalja és elfogadja az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint
javaslatokat fogalmaz meg annak kapcsán; a Monitoring Bizottság tagjai:
polgármester,
a testületi bizottsági elnökök,
stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet képviselője,
civil szervezetek képviselője.
Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó
szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata,
hogy – az egyes beavatkozások megvalósítóival történő rendszeres kapcsolattartás alapján
– éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az
operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a Monitoring Bizottság vezetője
felé továbbítja.
Stratégiai partnerek bevonása: a stratégia kialakításában résztvevő – a Partnerségi Tervben
azonosított – szervezetek számára biztosított az éves monitoring jelentéshez való
hozzáférés és előzetes véleményezési lehetőség.
A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok:
Éves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért felelős
munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. Az éves jelentést a Monitoring
Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület
minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel
kapcsolatos döntéseket. Az értékelési jellegű tevékenységekbe a város legfontosabb
stratégiai partnerei is bevonásra kerülnek. Az éves jelentés tartalma:
a megvalósítással kapcsolatos tevékenységek előrehaladása,
a megvalósítással kapcsolatos problémák azonosítása,
a megvalósítás folyamatainak javítása érdekében végrehajtott intézkedések leírása,
a stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok,
a megvalósításra fordított pénzügyi források,
a szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek
tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is,
a következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások
és pénzügyi források meghatározása.
Adatbázis: az előre elkészített és folyamatosan frissítendő adatbázis biztosítja az ITS
keretében tervezett beavatkozások előrehaladásának, valamint a stratégiai és projektszintű
indikátorok teljesítésének objektív és naprakész nyomonkövethetőségét, valamint az
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esetlegesen felmerülő problémákat megfelelő kezelését. Az adatbázis az éves jelentések
mellékletét képezi.
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Rövidítésjegyzék
Rövidítés
AT
CLLD
EFOP
ERFA
ESZA
EU
GINOP
GJ
HÉSZ
HR
hrsz.
IKOP
ITP
ITS
IVS
KEHOP
kkv
KÖFOP
KSH
MAHOP
MW
NFGM
OFTK
RSZTOP
SWOT
TÁMOP
TOP
VP

Rövidítés jelentése
akcióterület
közösség által irányított helyi fejlesztések
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Európai Unió
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
gigajoule
Helyi Építési Szabályzat
humánerőforrás
helyrajzi szám
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
Integrált Területi Program
integrált településfejlesztési stratégia (2014-2020 közötti EU-s időszakhoz kapcsolódva)
integrált városfejlesztési stratégia (2014-2020 közötti EU-s időszakhoz kapcsolódva)
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
kis- és középvállalkozás
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program
Központi Statisztikai Hivatal
Magyar Halászati Operatív Program
megawatt
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek (strengths, weaknesses, opportunities,
threats)
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Vidékfejlesztési Program
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Mellékletek
Partnerségi lépések dokumentálása (Partnerségi Tervben vállalt lépések teljesülésének
igazolása) – Jelenléti ívek, fotók (ha vannak), ppt-k, emlékezetők, államigazgatási
egyeztetetés felkérő levél, beérkező vélemények és azokra adott tervezői válaszok
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE
(2013. december 17.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről

5. cikk
A támogatások köre
1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése a következők révén;
a) a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érdekeltségű
kompetenciaközpontok támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése;
b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési
központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös tekintettel a
termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az ökoinnovációba
és a közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra, továbbá a technológiai és
alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák
fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az általános célú technológiák
terjesztése;

.

2. az ikt-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása a
következők révén:
a) a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint a digitális
gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok bevezetésének támogatása;
b) az ikt-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az ikt iránti kereslet
fokozása;
c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás, az e-kultúra és az e-egészségügy ikt-alkalmazásainak
megerősítése;

3. a kkv-k versenyképességének fokozása a következők révén:
a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése,
valamint új cégek alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése;
b) a kkv-k számára új vállalati modell – elsősorban a nemzetközivé válás céljával történő – kidolgozása és
megvalósítása;
c) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása;
d) a kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és
hogy az innovációs folyamatokban részt tudjanak venni;
4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban a
következők révén:
a) a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása;
b) az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a vállalkozásokban;
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c) az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának
támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is;
d) intelligens alacsony és közepes feszültségen működő elosztórendszerek fejlesztése és kialakítása;
e) alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen
a városi területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító
alkalmazkodási intézkedések támogatását;
f) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák kutatásának, innovációjának és bevezetésének az
előmozdítása;
g) a hasznos hőigény alapján a hő és a villamos energia nagy hatásfokú kapcsolt előállításának
előmozdítása;
5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének
elősegítése a következők révén:
a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást,
megközelítéseket célzó beruházások támogatása;

többek

között

az

ökoszisztémán

alapuló

b) egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és
katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése;
6. a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása a következők révén:
a) a hulladékágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok követelményeinek való
megfelelés és a tagállamok által megállapított, e követelményeken túlmutató beruházási igények
kielégítése érdekében;
b) a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok követelményeinek való
megfelelés, és a tagállamok által megállapított, e követelményeken túlmutató beruházási igények
kielégítése érdekében;
c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése;
d) a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások
elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén;
e) a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük az átalakuló
használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszennyezettség csökkentését
célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása;
f) a hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekintetében vagy a
légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság javítását
szolgáló innovatív technológiák előmozdítása;
g) az erőforrás-hatékony gazdaságra való ipari átállás támogatása, a zöld növekedés, az ökoinnováció
és a környezeti teljesítményirányítás a köz- és a magánszektorban történő előmozdítása;
7. a fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az alapvető fontosságú
hálózati infrastruktúrákból az alábbiak révén:
a) a multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a TEN-T-be való beruházás által;
b) a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához
– többek között a multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával;
c) környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid kibocsátású
közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális
összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális
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és helyi mobilitás előmozdítása érdekében;
d) átfogó, magas szintű és interoperábilis vasúti rendszerek kifejlesztése és helyreállítása, valamint
zajcsökkentő intézkedések előmozdítása;
e) az energiahatékonyság és az ellátásbiztonság javítása intelligens energiaelosztó, -tároló és -átviteli
rendszerek kialakításával és a megújuló forrásokat használó megosztott termelés integrálásával;
8. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése a következők
révén:
a) üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása, valamint az önfoglalkoztatás, a mikrovállalkozások
és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása;
b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott
területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az
egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség
javítását;
c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása
munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek a(z) 1304/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási körén kívül esnek;
d) a foglalkoztatási szolgálatok infrastruktúrájába történő beruházás;
9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem a
következők révén:
a) a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő
beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és
rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás
előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás;
b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági
és társadalmi fellendülésének támogatása;
c)

a szociális vállalkozások támogatása;

d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások;
10) az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó
tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével;
11) a hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás
kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és
közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE
(2013. december 17-én)
az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

3. cikk
A támogatások köre
(1) A(z) 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének – az e bekezdés a), b), c) és d) pontjával
megegyező – 8., 9., 10. és 11. pontjában meghatározott tematikus célkitűzések keretében, valamint
feladatainak megfelelően az ESZA a következő beruházási prioritásokat támogatja:
a) „8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása” tematikus
célkitűzés tekintetében:
I.az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól
távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi foglalkoztatási kezdeményezések
és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is;
II.a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők, közöttük a
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből jövő fiatalok
fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén;
III.önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- és
középvállalkozások létrehozása;
IV. a nemek közötti egyenlőség minden területen, többek között a foglalkoztatáshoz való hozzáférés és a
munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet összeegyeztetése és az „azonos munkáért
azonos bér” elvének előmozdítása;
V. a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez;
VI.

aktív és egészséges idősödés;

VII. a munkaerő-piaci intézmények, például az állami és magán foglalkoztatási szolgáltatások
modernizálása, és a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás javítása, többek között a
munkavállalók transznacionális mobilitását ösztönző intézkedések, valamint a mobilitási programok
és az intézmények és az érdekeltek közötti együttműködés javítása révén;
b) „9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelem” tematikus célkitűzés:
I. az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a
foglalkoztathatóság javítása érdekében;
II. a marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja;
III. a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az esélyegyenlőség
előmozdítása;
IV. a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása,
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat;
V. a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a
társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság
előmozdítása;
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közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák;

c) „10. Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében” tematikus célkitűzés tekintetében a következők
révén:
I. a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és
középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem
formális tanulási formákat is;
II. a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a
hátrányos helyzetű csoportok számára;
III. az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport
számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek,
készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási formák
előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén;
IV. az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a
tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek
megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló
mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális
tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – létrehozása és
továbbfejlesztése;
d) „11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz
történő hozzájárulás” tematikus célkitűzés tekintetében:
I.azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának
növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb
szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása.
Ez a beruházási prioritás csak a Kohéziós Alap keretében való támogatásra jogosult tagállamokban
alkalmazandó, vagy azokban a tagállamokban, amelyek egy vagy több, a(z) 1303/2013/EU rendelet 90.
cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett NUTS 2 szintű régióval rendelkeznek.
II. az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó politikák, valamint a
foglalkoztatási és szociálpolitika kidolgozásában érintett valamennyi érdekelt kapacitásának kiépítése
többek között a nemzeti, regionális és helyi szintű reformok ösztönzését célzó ágazati és területi
paktumok révén,

Fegyvernek Város Önkormányzata

Készítette: Forensys Kft.

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA – ELŐTERJESZTÉSI VÁLTOZAT

123

Jász-Nagykun-Szolnok megye által
Kiválasztási Kritérium Rendszer

választott

Területi

Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

Alkalmazás

II.1.

Illeszkedés
a
megyei
területfejlesztési programhoz és a
vonatkozó indikátoraihoz

A kiválasztás kritériuma, a megye
területfejlesztési programjához és
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Bevezetés
Az ITS egy középtávú, a területi alapú és szemléletű tervezést figyelembe véve készülő középtávra, hat-nyolc
évre szóló dokumentum, amelynek legfontosabb célja, hogy megalapozott stratégiai alátámasztást nyújtson
Fegyvernek jövőbeli tervezett fejlesztési elképzelései számára. Az integrált településfejlesztési stratégia nemcsak
az önkormányzati, hanem a településen más szereplők által megvalósítani tervezett fontosabb fejlesztési
elképzeléseket foglalja keretbe. Az elkészítését széleskörű projektgyűjtés és partnerségi egyeztetés előzte meg.
A tervezés kereteit alapvetően a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabja meg, amely rendelet szabályozza az
ITS-en túl a településfejlesztési koncepciók készítésének főbb szempontjait is. A tervezési folyamat Európai
Unió-s támogatással, a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 azonosító jelű pályázat keretében valósul meg. A
hivatkozott kormányrendelet mellett ennek megfelelően a tervezés során ezért figyelembe vételre kerültek a
pályázati felhívásban, a felhíváshoz mellékelt tervezési segédletben, a Városfejlesztési Kézikönyvben és azok
mellékleteiben foglaltak is. Emellett természetesen figyelembe vételre kerültek az EU-s és a hazai szakpolitikák,
tervezési keretek és dokumentumok, illetve a releváns debreceni stratégiák, koncepciók és tervek is. A tervezés
során az alábbi két részdokumentum készül el:
Megalapozó Vizsgálat
Integrált Településfejlesztési Stratégia
Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka, a stratégia akkor tekinthető eredményesnek, ha
hozzájárul ahhoz, hogy
a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a
2017-2023 közötti időszakban;
olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az EU
Strukturális és Beruházási alapjainak forrásai, így a város optimálisan képes kihasználni az
EU2017–23 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit;
a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2017. évet követő
időszakban;
az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik, s így
céljai és projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és gazdasági
szereplőinek körében,
hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok
finanszírozóitól, illetve tulajdonosaitól ‐ egymással térben és időben összehangoltan
valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását;
a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.
Jelen kötet a Megalapozó Vizsgálatot tartalmazza, amely a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően három fő részből áll: helyzetfeltárás, helyzetelemzés és helyzetértékelés. A Megalapozó Vizsgálat
célja, hogy megfelelő és valós kiinduló alapot szolgáltasson a koncepció és az ITS megalkotásához annak
érdekében, hogy a koncepció és a stratégia céljai és intézkedései reálisan kerülhessenek megfogalmazásra a
tényleges szükségletekre reagálva. A helyzetfeltáró, elemző és értékelő munkarészek elkészítésekor a KSH
adatai mellett (elsősorban a 2011. évi népszámlálás adataira támaszkodva) aktívan felhasználásra kerületek az
önkormányzati adatbázisok is, emellett interjúzásra és helyszíni adatgyűjtésre is sor került, valamint a
településrészek és szegregátumok esetében a KSH külön adatsort szolgáltatott.
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1 Helyzetfeltáró munkarész
1.1

Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a
város helye a településhálózatban

1.1.1 A település térségi szerepe

Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok megye szívében található, a település a Nagykunságban fekszik.
Budapesttől körülbelül 150 km-re, keletre fekvő kisváros. Budapest felől az M0-ás autópályán, illetve a 4.
számú főúton. A megyeszékhelytől, Szolnoktól körülbelül 35 km-re található, ahonnan a 4. számú úton, illetve
vonaton is megközelíthető. Fegyvernek a Törökszentmiklósi járáshoz tartozó település, a megye 14.
legnépesebb városa.
1. térkép: Fegyvernek megközelíthetősége közúton és vasúton

Forrás: OpensStreetMap

A város Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosságának (a 2011-es népszámlálás adatai alapján) közel 1,67%-át
teszi ki.
2. térkép: Lakónépesség szám 2014 év végén a Törökszentmiklósi járásban (fő)

Forrás: TeIR
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Fegyvernek megyei szerepköre nem tekinthető jelentősnek, Fegyvernek városról sem a Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020), sem Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési
Programja (2014-2020) nem tesz említést, mint megyei vagy térségi szerepkörrel rendelkező település. A
Koncepció Fegyvernek vonatkozásában említést tesz a fegyverneki hulladéklerakóról, infrastruktúrájáról és
közlekedéséről, valamint az M4-es autópálya építéséről Abony-Fegyvernek közötti szakaszon.
Fegyvernek tehát ezen szempontok alapján nem rendelkezik országos és jelentős regionális szerepkörrel.
3. térkép: A Törökszentmiklósi járás elhelyezkedése a megye járási rendszerében

Forrás: TERPORT
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A Törökszentmiklósi járás összesen 7 településből  köztük két városból  áll, területe 464,57 km2, népessége
36581 fő a 2012. évi adatok szerint.
1. táblázat: Törökszentmiklósi járás települései
Település
Törökszentmiklós
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszapüspöki
Tiszatenyő

Rang (2013. július
15.)
járásszékhely
város
Város
község
község
község
község
község

185,16

Népesség (2012.
január 1.)
21043

71,48
79,14
33,63
34,13
37,45
23,55

6415
3857
585
1049
2005
1927

Terület (km2)

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2016.pdf

1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében 2013. január 1-jétől a
helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és
hatásköröket. A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként
vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos
hatáskörébe.
A feladatok eredményes megoldása érdekében az Önkormányzat együttműködik a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzattal és részt vesz több önkormányzati társulásban is.
A város funkcionális vonzáskörzete korlátozott a környező településekre. A térség községei számára az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer alapján a köz- és szakigazgatási
funkciókat nem Fegyvernek látja el.
A településnek viszonylag korlátozottak a városi funkciói. A járáson belül Törökszentmiklós dominanciája az
elsődleges. A szomszédos településekre gyakorolt hatása leginkább a közösségi (könyvtár, művelődési ház),
valamint a humán szolgáltatások által (pl. általános iskola, gyógyszertár, fogászati szakrendelés) mérhető.
2. táblázat: Fegyvernek települési funkciói
Funkció

Települési

Igazgatási

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

Oktatás

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

Kultúra

Településen átnyúló

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Egyházak
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Gyógyszertár
Fogászati szakrendelés

Egészségügy

Háziorvosi rendelő

Szociális

Csorba Mikro- Térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Kereskedelem

Kereskedelmi üzletek

Piac, vendéglátó
szolgáltatások

egységek,

egyéb

2013. január 1-jétől átszerveződött Magyarország közigazgatása. A parlament 2012. június 25-ei döntésével
elfogadta a 2012. évi CXIII. törvényt a járások kialakításáról. A közigazgatás alapegysége a települési
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önkormányzat mellett a járás lett. A közigazgatási reform hatására 9 járás jött létre Jász-Nagykun-Szolnok megye
területén a következő központokkal: Jászapáti, Jászberény, Karcag, Kunkegyes, Kunszentmárton, Mezőtúr,
Szolnok, Tiszafüred, Törökszentmiklós
4. térkép: A Törökszentmiklósi járás elhelyezkedése a megye járási rendszerében

Forrás: TERPORT

A 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet szerint a Törökszentmiklósi Járási Hivatal illetékességi területe:
Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyő.
A Törökszentmiklósi járás tehát összesen 7 településből  köztük két városból  áll, területe 464,57 km2,
népessége 36581 fő a 2012. évi adatok szerint.
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3. táblázat: Törökszentmiklósi járás települései
Település
Törökszentmiklós
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszapüspöki
Tiszatenyő

Rang (2013. július
15.)
járásszékhely
város
Város
község
község
község
község
község

185,16

Népesség (2012.
január 1.)
21043

71,48
79,14
33,63
34,13
37,45
23,55

6415
3857
585
1049
2005
1927

Terület (km2)

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2016.pdf

A járási törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott meg a járások
számára. A járási hivatal legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási
feladatok ellátása, melynek keretében elsősorban okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi és gyámügyeket,
valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszi át a
településektől.
5. térkép: A Fegyverneken illetékes intézmények központjai

Forrás: TeIR
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4. táblázat: A Fegyverneken illetékes intézmények központjai, távolságuk a várostól

Szolnok
Törökszentmiklós
Szolnok

Eljutási idő *
(Óra:Perc)
0:32
0:10
0:32

Távolság
(km)
32,5985
9,4545
32,5985

Törökszentmiklós
Törökszentmiklós
Szolnok

0:10
0:10
0:32

9,4545
9,4545
32,5985

Szolnok

0:32

32,5985

Szolnok
Szolnok

0:32
0:32

32,5985
32,5985

Törökszentmiklós
Szolnok
Szolnok

0:10
0:32
0:32

9,4545
32,5985
32,5985

Szolnok

0:32

32,5985

Szolnok

0:32

32,5985

Debrecen

1:37

100,21192

Szolnok

0:32

32,5985

Debrecen

1:37

100,21192

Szolnok

0:32

32,5985

Szolnok

0:32

32,5985

Szolnok

0:32

32,5985

Szolnok

0:32

32,5985

Szolnok

0:32

32,5985

Törökszentmiklós

0:10

9,4545

Szolnok
Szolnok

0:32
0:32

32,5985
32,5985

Intézmény típusa

Központ

Építésügyi Hivatal
Építésügyi körzetközpont
Fogyasztóvédelmi
Felügyelőség
Gyámhivatal
Járási Hivatal
Katasztrófavédelmi
kirendeltség
Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
Kistérségi ÁNTSZ
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
Körzeti Földhivatal
Megyei földhivatal
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi
Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatóság
Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ
Megyei Kormányhivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága
Megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv
MKh. Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási
Szerveinek Munkavédelmi
Felügy.
MKh. Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkaügyi Felügy.
Munkaügyi központ
kirendeltsége
NeKI Kirendeltség
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatósága
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Debrecen

Eljutási idő *
(Óra:Perc)
1:37

Távolság
(km)
100,21192

Debrecen

1:37

100,21192

Szolnok
Fegyvernek
Törökszentmiklós
Szolnok
Szolnok
Szolnok

0:32
0:0
0:10
0:32
0:32
0:32

32,5985
0
9,4545
32,5985
32,5985
32,5985

Intézmény típusa

Központ

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Regionális Adó
Főigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Regionális Vám- és Pénzügyőri
Főigazgatósága
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Polgármesteri hivatalok
Rendőrkapitányság
Szociális és gyámhivatal
Városi Bíróság
Vízügyi Igazgatóság

Forrás: TeIR *Az elérési idők meghatározása során az országos közúthálózaton, illetve a belterületen a KRESZ által meghatározott
általános sebességkorlátozásokkal (130, 110, 90, 50 km/h) számoltunk.

A városba dolgozni főként Törökszentmiklós, Örményes, Kuncsorba, Tiszabő települések lakosai járnak be, míg
a Fegyvernekiek Törökszentmiklós, Szolnok, Mezőtúr, Kecskemét, Jászberény, Jászfényszaru, Karcag
településekre járnak el leginkább dolgozni a tapasztalatok alapján. Közlekedésre főként buszt illetve saját
gépjárművet vagy vonatot vesznek igénybe az ingázók.
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1.2

Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések
vizsgálata

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz
(OFTK 97/2005.(XII.25.) OGY határozat)

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót az Országgyűlés, 1/2014 (I.3.) határozatával
fogadta el. A dokumentum a korábban bevett gyakorlattól eltérően, az Országos Fejlesztési Koncepciót és a
Területrendezési Tervet egységesen megjelenítve, integráltan kezelve készült el. A tervdokumentum a
fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való hosszú
távú felelős gazdálkodás jegyében készült. A koncepció a megyei jogú városok szintje alatt többnyire nem említ
településneveket. Fegyvernek nem szerves része a közelben elhelyezkedő agglomerációknak.
Az OFTK megállapítása, hogy a térszerkezet átalakulásának nyertesei a nagyobb városok, a jelentősebb és
versenyképesebb vidéki városok – különösen a nagyvárosok –, melyek szigetszerűen emelkednek ki
környezetükből. Magyarország gazdasági magterülete egyértelműen Budapest központú, amelyet a
következő térkép is jól mutat. Egyetlen mérhető, elkülönült ellenpólusa a Nyíregyházi-Debreceni gazdasági
tengely.
Fegyvernek, mint jó mezőgazdasági adottságú terület jelenik meg a funkcionális térségek bemutatásánál, de nem
tartozik egyik gazdasági-technológiai magterülethez sem.
6. térkép: Magyarország funkcionális térségei

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

Ugyanakkor sajátos megközelítésben kerül megemlítésre, hogy a roma népesség térszervező erővé vált olyan
járásokban, településeken, ahol az országos átlagot (3,18%) kétszeresen meghaladó a roma népesség aránya
– ez Törökszentmiklós járásra is igaz. Emellett ezen térségeket hangsúlyosabban jellemzi a foglalkoztatáshiányosság, illetőleg a szociális segélyben részesítettek magas aránya. Az egészségügyi és szociális helyzet
mellett ezen térségekben még kritikusabbá vált a közbiztonság is, és ez tartós társadalmi feszültséghez
vezetett.
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Az OFTK-ban megfogalmazott jövőkép - „A cél egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdaságikörnyezeti térszerkezet és területi rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal és
identitással rendelkező térségekben szerveződik, amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe, s
amelyben a társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó közszolgáltatások és életkörülmények
tekintetében nincsenek jelentős területi egyenlőtlenségek” - érvényes az Észak-Alföldi régióra is.
A területfejlesztési politikában érvényesítendő területi szempontú meghatározó alapelvek: a szubszidiaritás és
decentralizáció, a valós térszerveződéseket követő térségi és táji szemlélet, a rendszerszemlélet – programozás
 integrált fejlesztések, a hatékonyság és koncentráció, a fenntarthatóság, biztonság, a nyilvánosság,
partnerség, az átláthatóság, monitoring és értékelés.
Az OFTK a 2020-ig terjedő időtávra a harmonikus területi szerkezet és rendszer, a kiegyensúlyozott területi
fejlődés elérése érdekében öt átfogó célt tűz ki: a térségi versenyképesség, a területi felzárkózás, a fenntartható
térségfejlődés és örökségvédelem, a területi integrálódás Európába, a decentralizáció és regionalizmus, a
kistérségi szint térségszervezési és fejlesztési szerepének megerősítése.
A 2013-ig terjedő időszakig megtörtént fejlesztési pólusok kialakulása után a következő lépés a társadalmigazdasági szempontból elmaradott térségek felzárkóztatása a városhálózati kapcsolati rendszer fejlesztésével,
együttműködő térségi városhálózatok kialakításával, a városok közötti gazdasági, kulturális, közszolgáltatási
együttműködések, funkciók megosztásának bővítésével, a városi központok és alközpontok térségükből való
elérhetőségének javításával és a város-vidék kapcsolatrendszer érvényesítésével.
A középtávú országos területi célok között szerepelt az elmaradott térségek, külső és belső perifériák
felzárkóztatása, melynek elemei a lakosság helyben tartása érdekében a munkahelyteremtés, megfelelő
életkörülmények biztosítása az infrastruktúra és helyi szolgáltatások megteremtésével, bővítésével, a térségi
központok szerepvállalásához szükséges minőségi és mennyiségi fejlesztések és elérhetőségük javítása, a helyitérségi közösségek érdekérvényesítő képességének kialakítása, a társadalmi tőke növelése.
Az alacsony népsűrűségű és alacsony népességű központi településsel rendelkező kistérségek, vidékies (rurális)
térségek fejlesztése a régiók fejlesztési programjaihoz illeszkedő fokozott területfejlesztés politikai koordinációt
igényel. Ezeken a helyeken a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe vételével, az újjáéledő helyi
társadalmak kezdeményezésein alapuló, a helyi, térségi adottságokra építő termékek és szolgáltatások integrált
fejlesztése a cél. A régión belül a vidékies térségek fejlesztése a változó gazdasági-társadalmi körülmények miatt
nem csak az agrárágazatok fejlesztését jelenti, hanem felszámolja a jellemző problémákat is, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok szegregációjának oldásával, az értékek és helyi identitás partnerségen alapuló
őrzésével, a közszolgáltatások társadalmi és téri bővítésével, a foglalkoztatottság növelésével, a képzett
munkaerő helyben tartásával.
Észak-Alföldi tervezési statisztikai régió (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye) OFK-ban megfogalmazott célja fejlesztési célja:
„Az Észak-Alföldi Régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint a meglévő és mobilizálható erőforrásaira
támaszkodva megteremti a hazai és európai szinten is versenyképes gazdaságát, ezáltal valamint az értékek
megőrzésével és fenntartható használatával biztosítja a minőségi élet feltételeit az itt élők számára.”
Sajátos adottságú vidékies térségtípusok közül a természeti és kulturális táji értékekben gazdag területek és a
magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek érintik az Észak-Alföldi régiót.
A régió átfogó céljai:
„DINAMIKUS RÉGIÓ”: A régió stratégiai helyzetére és humánerőforrására építő versenyképes, piacvezérelt
én innováció-orientált gazdaság továbbfejlesztése.
„ÖKO-RÉGIÓ”: A régió természeti, táji és környezeti rendszereinek kialakítása, a környezeti és kulturális
értékek megőrzése és fenntartható használata, a környezet és a kulturális örökség értékként való kezelése
„EGÉSZSÉGES RÉGIÓ”: A régióban az egészséges élet lehetőségeinek biztosítása, a kapcsolódó potenciál
hasznosítása
„AGRÁR-RÉGIÓ”: A régió versenyelőnyeire alapozott piacvezérelt és innováció-orientált agrárvertikum
kialakítása.
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„ESÉLYTEREMTŐ ÉS FELZÁRKÓZÓ RÉGIÓ”: A régió területi különbségeinek mérséklése és a társadalmi
kohézió erősítése, a foglalkoztatás bővítése
A régió területi céljai:
A regionális fejlesztési pólus és az alközpontok (Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok), valamint az innovációs
tengelyek mentén a tőkevonzó és megtartó képesség növelése, a logisztikai adottságok erősítése, az
innovatív, magas hozzáadott értéket előállító, magas képzettségű munkaerőre támaszkodó versenyképes
gazdaság kialakítása és fejlesztése, a munkaerőpiacok összehangolása, a szolgáltatások kölcsönös
igénybevétele és ennek érdekében az elérhetőség javítása;
Az innovációk átvételére és továbbítására alkalmas, dinamizálható kis- és középvárosokban (Mátészalka,
Hajdúszoboszló, Karcag stb.) a térszervező erő növelése, a népességmegtartó erő fokozása, a társadalmigazdasági kulturális vonzerő növelése, az elérhetőség javítása, az ipari parkok, inkubátorházak fejlesztése, a
tömegközlekedés fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése, szerkezetátalakítás;
A Tisza-mentéhez kapcsolódó térségek felzárkóztatása és fejlesztése, sajátos, integrált komplex fejlesztési
lépések keretében (helyi gazdaságfejlesztés, víz- és tájgazdálkodás, környezetvédelem, turizmus,
vidékfejlesztés);
A periférikus és hátrányos helyzetű térségekben a versenyhátrányok feloldása, a térségi
centrumtelepülésekhez való kapcsolódás erősítése, integrált felzárkóztatási és munkahelyteremtő
programok beindítása, a helyi termelési hagyományokra épülő iparágak megerősítése, továbbá az oktatási,
egészségügyi, szociális és a kulturális, közművelődési ellátás infrastrukturális és humán feltételeinek
megteremtésére, a térségi alapon szervezett közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, a vonzó
települési környezet és a biztonsági szolgáltatások fejlesztése, örökségvédelem;
Ukrajnával és Romániával szomszédos határ menti területeken a nemzetközi együttműködésben rejlő
lehetőségek kiaknázása, kétoldalú gazdasági, kulturális, környezetvédelmi tevékenységek közös fejlesztése.
1.2.2 Kapcsolódás a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési
Koncepciójához és Programjához

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 című dokumentum a 218/2009. (X.
6.) Korm. rendelet (a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól) alapján került kidolgozásra, amely meghatározza a koncepció tartalmi követelményeit, struktúráját.
A megye átfogó jövőképét, valamint célrendszerét Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése a 685/2013.
(XII.16.) számú közgyűlési határozatában miniszteri elfogadásra jóváhagyta.
Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt fogalmaz meg, amelyek tükrözik a
megye értékválasztását, a fejlesztési célkitűzések fő irányát.
-

Erőteljes kapcsolódás a makrogazdaság fejlesztési tengelyeire
Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya
Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom

A településfejlesztési koncepció a jövőképhez illeszkedően négy funkcionálisan együttkezelendő, ún.
funkcionális várostérséget (FVT) alakított ki, mely a tervezési folyamat és a térségfejlesztés kereteit fő
vonalakban meghatározza. A négy FVT nagymértékben orientálta a stratégiai célrendszer felépítését, az öt
területi stratégiai célból négy (T1-T4) e funkcionális várostérségek területéhez illeszkedő beavatkozáscsomagot foglal egységbe. Az ötödik területi cél (T5) a Tisza vízrendszerére és térségére irányul. A stratégiai
célok a következőek:
T1: Szolnok nagyváros-térség pozíciójának megerősítése a Bécs- Budapest- Belgrád fejlődési tengely és a
Tisza-völgy térrendszereiben
T2: Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a Jászságban
T3: Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi térségben
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T4: Tiszazug és Kőrös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása
T5: Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése
Városi szinten Fegyvernek a területi célok közül a T1 és T5 célok kapcsán kerül említésre a koncepcióban.
A stratégia specifikus célkitűzései (S1-S4) jellegükből adódóan nem kötődnek térségekhez.
S1: A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása
S2: Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási potenciáljának növelése
S3: Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javítása
S4: A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok
felszámolása
A megye horizontális céljai:
H1: Hálózat-társadalom kiépülése: Az önszerveződés és együttműködés erősítése, társadalmi tőke növelése
H2: Hozzájárulás az országos megújuló energia hasznosítása arány és energiahatékonyság növeléséhez
H3: Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság terén, szervezeti-intézményi
feltételek javítása
H4: A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmensében
A Településfejlesztési Koncepció célkitűzéseinek elérése érdekében nagyprojektek (50 millió eurónál nagyobb
összköltségűek) megvalósulását feltételezi, melyek számos fejlesztés közvetve, az alábbi projektek pedig
közvetlenül érintik Fegyverneket:
-

M4 Abony- Fegyvernek szakasz befejezése /áthúzódó projekt/
M4 Törökszentmiklós-kelet – Kisújszállás-nyugat
34. és 45. számú főutak rekonstrukciója
100. számú vasúti fővonal Szolnok-Szajol szakasza rekonstrukciójának befejezése /áthúzódó projekt/
Tiszai és Kőrös holtág projekt /Alcsi, Szajoli, Fegyverneki, Cibekházi stb./
A megye alsóbbrendű úthálózatának kiemelt és gyorsított felújítása
A megye ivóvízhálózat-rekonstrukciójának folytatása az ivóvízminőség javítása és a hálózati veszteség
minimalizálása érdekében
A megye meghatározó és emblematikus középületeinek (közigazgatási, igazságügyi, egyházi)
rekonstrukciója
Önfenntartó települési energetikai rendszerek kialakítása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 című dokumentum ezek alapján
elkészült, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 75/2014. (VIII.29.) számú határozatával elfogadott.
A Program Fegyverneket név szerint 2 prioritásában említi az alábbiak szerint:
2.Prioritás: Közlekedésfejlesztés
2.1 Intézkedés: Nagytérségi közlekedési fejlesztések
2.1.1. beavatkozás: Nagytérségi közlekedésfejlesztések a megyében (M4, M8, 32, 34, M44)
A beavatkozás szerint szükséges a települési elkerülők építése, mely Fegyvernek esetében különösen indokolt.
4.Prioritás: Környezeti erőforrások hatékony megőrzése
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4.2 Intézkedés: Integrált víz- és tájgazdálkodási programok
4.2.6. beavatkozás: Megyei holtág program
A beavatkozás keretében a holtágak integrált víz- és tájgazdálkodási, turisztikai programba illesztett
összehangolt rehabilitációja valósul meg. Ezek közül is kiemelt fontosságú a Tisza-menti holtágak kezelése,
melyek polgári védelmi célú vízbázisként is funkcionálnak.
1.2.3

Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 2.0 változat című dokumentumot a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 66/2015. (V.13.) számú határozatával elfogadta. A dokumentum
célkitűzései:
-

Munkahelyteremtés és a munkába állás segítése /JNSZM1/

-

Térségi turizmusfejlesztés /JNSZM2/

-

Élhető, vonzó települési környezet /JNSZM3/

-

Energiatudatok önkormányzatok /JNSZM4/

-

Egészséges, együttműködő helyi társadalom /JNSZM5/

Fegyvernek esetében mindegyik célkitűzés fontos, a megfogalmazott elvárások tekintetében, a JNSZM1,
JNSZM3 és JNSZM5 célkitűzések a leginkább aktuálisak a város tekintetében.
Jász-Nagykun-Szolnok megye Szakképzés-fejlesztési Koncepciója 2016-ban felülvizsgálatra, átdolgozásra
került. A 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján kezdték meg működésüket a megyei fejlesztési és képzési
bizottságok, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (röviden: MFKB) is. Az említett
törvény 81-83. §-a kimondja a megyei szakképzésfejlesztési koncepció kidolgozását.
A fejlesztési koncepció alapvető tézisei, alapelvei, céljai a következők, amelyek megvalósításában Fegyvernek
oktatási intézményei is részt vesznek a számukra releváns esetekben:
-

A tényleges tanulói létszámhoz arányos a feladatellátási helyek számának csökkentése legalább olyan
mértékig, hogy a kihasználtsági mutató a 70%-ot elérje.
A Szt. 84.§.-a adta lehetőségek kihasználása az állami szakképzési rendszerbe bevonható tanulók
létszámának preferálásával.
Gimnáziumi képzésben résztvevők felvételi rendszerének változtatása.
Szakközépiskolai képzésben résztvevők ösztöndíj rendszerének kiszélesítése.
Fentiek együttes, kombinatív alkalmazása
A lehető legtöbb tanulót érintő szakmák gyakorlati képzését kell támogatni a központi beruházásokkal
(modulok prioritási sorrendjének felállítása)
A legkönnyebben elérhető helyszíneken szükséges a fejlesztéseket elhelyezni.
A csúcstechnológiás gépek beszerzését kell támogatni.
A párhuzamosságokat el kell kerülni a nagy értékű beruházásoknál – kiegészíthetőség.
Olyan beruházásokat kell támogatni, amelyek esetében a lehető legnagyobb mértékben biztosítható a
kihasználtság.
Ki kell alakítani az egységes elbírálás szempontrendszerét annak érdekében, hogy ne az
érdekérvényesítő képesség határozza meg a fejlesztések irányultságát, földrajzi elhelyezkedését.
Olyan helyszínen kell megvalósítani a központi fejlesztéseket, ahol rendelkezésre áll az új
technológiákat bemutató, használó és oktató kompetens humán-erőforrás.
A beruházási tervek készítésekor figyelembe kell venni a vállalati képzőhelyeken már meglévő
eszközparkot valamint azok fejlesztési irányát, meg kell vizsgálni a közös fejlesztések lehetőségét.
Az újonnan betelepülő nagy létszámot foglalkoztató vállalkozókat például Jászfényszaru
ThyssenKrupp, kapacitálni illetve segíteni kell abban, hogy vállalati tanműhelyt létesítsenek munkaerő
utánpótlásuk biztosítása, képzése, kondicionálása céljából.
A humán-erőforrás fejlesztéseknek összhangban kell lennie az infrastrukturális fejlesztésekkel.

Fegyvernek adottságai függvényében (pl. szakképzés hiánya a városban) hozzájárul a célok eléréséhez.
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Az Észak-Alföld intelligens szakosodási stratégiája a helyzetelemzés és a SWOT analízis eredményeként az
alábbi jövőképet fogalmazta meg: „Lokalizáció és vitalizáció – Az Észak-Alföld régió 2020-ra olyan vidéki élhető
környezetté válik, amely természeti erőforrásaira, belső adottságaira és tradicionális értékeire építve a
nemzetközileg versenyképes tudás-alapú gazdaságot ösztönzi, a fenntartható fejlődés alapelveinek
érvényesítésével.”
A dokumentumban megfogalmazott specifikus céljai az alábbiak:
1. Innovációs kapacitások fejlesztése
2. Innovatív környezet fejlesztése
3. Innovációs együttműködések ösztönzése
Fegyvernek elsősorban a területén működő és betelepülni vágyó vállalkozásokra építve az 2. és 3. specifikus
célokhoz tud hozzájárulni a város adottságainak és lehetőségeinek megfelelően.
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1.3

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény az alábbiak szerint határozza meg a
területrendezési tervek fogalmát:
„5. § c) területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és
befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú
hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt
elhelyezését és a terület-felhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét.
1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT 2003. évi XXVI. TV.)

„1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a
műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a
területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.”
A fogalom meghatározások szerint „az ország szerkezeti terve: az országos terület-felhasználás rendszerét, a
települések térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét,
valamint ezek összefüggéseit az ország területrendezési tervében meghatározó terv”.
„30. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:
b) a megyei területrendezési terv készítése és elfogadása során,
c) a településrendezési eszközök készítése és elfogadása során.”
A 2014. január 1-jétől hatályos OTrT módosítás a területfelhasználási szerkezeti elemeket változatlanul hagyja.
Az alábbi táblázat mutatja a már elévült és a jelenleg hatályban lévő övezeteket Fegyvernek érintettségének
tekintetében:
5. táblázat A hatályos és a már elévül OTrT különbségei Fegyvernek vonatkozásában
OTrT - Elévült

Érinti-e
Fegyverneket

OTrT - Hatályos 2014. január 1-jétől

Érinti-e
Fegyverneket

1.

Országos ökológiai hálózat
igen
övezete

Országos ökológiai hálózat övezete

igen

2.

Kiváló termőhelyi adottságú
nem
szántóterület övezete

Kiváló
termőhelyi
szántóterület övezete

igen

3.

Kiváló termőhelyi adottságú
igen
erdőterület övezete

Jó termőhelyi adottságú szántóterület
igen
övezete

4.

Országos
komplex
tájrehabilitációt igénylő terület nem
övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
igen
övezete

5.

Országos
jelentőségű
nem
tájképvédelmi terület övezete

Tájképvédelmi szempontból kiemelten
igen
kezelendő terület övezete

6.

7.

Kulturális
örökség
szempontjából
kiemelten nem
kezelendő terület övezete
Kiemelten érzékeny felszín
alatti
vízminőség-védelmi nem
terület övezete

adottságú

Világörökségi
és
világörökségi
nem
várományos terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület
nem
övezete
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OTrT - Elévült

Érinti-e
Fegyverneket

OTrT - Hatályos 2014. január 1-jétől

Érinti-e
Fegyverneket

8.

Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének igen
övezete

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése
keretében
nem
megvalósuló vízkár-elhárítási célú
szükségtározók területének övezete

9.

Ásványi
nyersanyagnem
gazdálkodási terület övezete

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
nem
övezete

10.

Együtt tervezhető
övezete

11.

Kiemelt fontosságú meglévő
nem
honvédelmi terület övezete

térségek

nem

Forrás: www.terport.hu alapján saját szerkesztés

A törvény és jogszabály módosítások, valamint a fejlesztési programok elfogadása miatt a hatályos tervek
felülvizsgálatát javasolt elkészíteni 2018 végéig. A felülvizsgálatban a területrendezési tervek és a
településszerkezeti terv összhangját igazoló térképek és számítások összevetése már szükségszerűen a
hatályos OTrT szerint történik.
7. térkép: Települést érintő szerkezeti terület-felhasználási kategóriák

Forrás: OTrT térképrészlet

Települést érintő szerkezeti terület-felhasználási kategóriák:
Terület-felhasználás:
Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vegyes területfelhasználású térség
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Vízgazdálkodási térség
Települést érintő egyéb országos szerkezeti elemek:
Országos jelentőségű közlekedési hálózatok
Gyorsforgalmi út
Főút
Nagy sebességű vasútvonal
Egyéb országos törzshálózati vasútvonal
Országos jelentőségű vízi létesítmények
Elsőrendű árvízi fővédvonal
Országos jelentőségű csatorna
Egyéb szerkezeti elemek, melyek érintik a települést:
o

Országos jelentőségű energetikai hálózat:


750kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme



Földgázszállító vezeték

Települést érintő országos övezetek:
8. térkép: Települést érintő országos övezetek
Országos ökológiai hálózat övezete (3.1)

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
(3.2)

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.3)

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
(3.4)
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Tájképvédelmi
szempontból
kezelendő terület övezete (3.5)

kiemelendően

Országos ökológiai hálózat övezete a település közigazgatási határának északi, észak-nyugati részén található
kisebb foltokban (3.1). Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete leginkább a terület keleti és nyugati
részén található, kisebb foltokban, melyek nagyobb egységet alkotnak (3.2). Jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete szintén mozaikosan, elszórtan fordul elő a területen, melyek közül egy nagyobb
összefüggő terület emelkedik ki a középső, déli részen (3.3). Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
jellemzően Tisza mentén található, egyéb helyeken apró foltokban jelenik csupán meg (3.4). Tájképvédelmi
szempontból kiemelendően kezelendő terület övezete szintén a Tisza mentén jeleik meg, a környező települések
azonos övezetével egy egységet alkotva (3.5).
1.3.2

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve (10/2010. (V.07.)
HMÖ rendelet)

A megye hatályos területrendezési terve Jász-Nagykun-Szolnok Megye területfejlesztési koncepciója, JászNagykun-Szolnok Megye területfejlesztési stratégiája, Jász-Nagykun-Szolnok Megye fejlesztési prioritásai,
valamint az OTrT Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonatkozásai alapján készült.
Térségi szerkezeti terv települést érintő terület-felhasználási kategóriái:
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vegyes területfelhasználású térség
vízgazdálkodási térség
hagyományosan vidéki települési térség
Közlekedési hálózatok és létesítményeik:
főút (4, 34)
térségi jelentőségű mellékút
nagysebességű vasútvonal
térségi kerékpárút-hálózat eleme
kompátkelőhely
Közműhálózatok és létesítményeik:
750 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme
400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme
Térségi szénhidrogén szállítóvezeték
Vízgazdálkodás létesítményei:
elsőrendű árvízvédelmi fővonal
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9. térkép: Fegyvernek elhelyezkedése Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési terve

Települést érintő térségi övezetek:
Fegyvernek északi-nyugati részén, továbbá a közigazgatási határ nyugati, délnyugati részén ökológiai folyosó
övezet található. Mag- és puffer terület nem található (3.1). Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek apró
foltokban, szórványosan jelennek meg a település közigazgatási határain belül (3.3). A várostól délre, Szapárfalu
határában térségi komplex tájrehabilitáció igénylő terület található (3.8), Fegyvernektől észak-nyugatra pedig
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület található (3.5). Fegyvernek közigazgatási területének egészek a felszíni
vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetébe tartozik (3.8), rendszeresen belvízjárta terület a
közigazgatási határ északi és nyugati részén található (3.12). Apró foltban a nyugati csücsökben megjelenik a
nagyvízi meder övezete is (3.12).
10. térkép: Fegyverneket érintő térségi övezetek

Ökológiai hálózat övezetei (3.1)

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
(3.3)
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Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület Országos
illetve
térségi
övezete, földtani veszélyforrás területének tájképvédelmi terület övezete (3.5)
övezete (3.4)

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő Rendszeresen belvízjárta terület
területének övezete (3.8)
nagyvízi meder övezete (3.12)

jelentőségű

övezete,

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Településrendezési terv
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1.4

A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek
Fegyvernek település fejlesztését befolyásoló megállapításai

Fegyvernek a Jász-Nagykun-Szolnok megyében található Törökszentmiklósi kistérség része, amelynek központja
Törökszentmiklós, és 8 település a tagja.
Közigazgatásilag a város 2013-tól a Törökszentmiklósi járáshoz tartozik, amelynek a székhelye
Törökszentmiklós. Területe 464,54 km², népessége 36581 fő, népsűrűsége 79 fő/km² volt a 2012. évi adatok
szerint. A járáshoz két város (a járásszékhely Törökszentmiklós és Fegyvernek), valamint öt község tartozik.
A 11. térkép Fegyvernek szomszédos településeit ábrázolja: Kenderes, Tiszabő, Nagykörű, Törökszentmiklós,
Örményes településeket.
11. térkép: Fegyvernek és szomszédos települései

www.maps.google.com
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6. táblázat: Fegyvernek szomszédos települései és jellemzőjük
Település neve
Kenderes

Nagykörű

Örményes

Tiszabő

Törökszentmiklós

Kenderes a Karcagi járáshoz tartozik. Fegyvernekről megközelíthető a 4es, illetve a 34-es számú főútvonalon is. A város nevezetességei közé
tartozik a Halasy- Horthy- Kastély, a Horthy kripta, a Horthy Liget és a
Tengerészeti múzeum. Az elmúlt időszakban számos beruházás valósult
meg: többek között a könyvtári szolgáltatások fejlesztése, pedagógiai,
módszertani reformot célzó informatikai infrastruktúra fejlesztése, valamint
ivóvízminőség-javítás is. A jövőbeni fejlesztési célok között szerepel a
települési környezetvédelmi infrastruktúra növelése, a szociális
szolgáltatások infrastruktúrájának bővítése.
Nagykörű a Szolnoki járás tagja. A város Fegyvernekről mellékúton
közelíthető meg. A települést keleti oldalon a Tisza, valamint a
Fegyverneki- Holt- Tisza veszi körül. A folyó ketté szeli a várost, de van
lehetőség komppal való átkelésre. A város lakóinak fő megélhetési
forrása a nagykörűi cseresznye, amelyet főként exportra termelnek, de
egyre fontosabb szerepet tölt be a turizmus a város életében.
Örményes Fegyvernekről mellékúton közelíthető meg. A községben a
cukorrépa termesztésének hagyományai vannak, de jelentős a kalászos
gabona és a zöldségfélék tenyésztése is. Nevezetességei közé tartozik a
Glaser-kastély, a Bíró-kastély, a Kepich-kastély, valamint az Ökomenikus
templom. A községben beruházások történtek az egészségügyi
alapellátás, egészségházak és járóbetegellátás fejlesztése céljából,
valamint folyamatban van az ökológiai gazdálkodásra történő átállás.
Tiszabő mellékúton közelíthető meg Fegyvernekről. Egy 2009-es felmérés
alapján Magyarország legszegényebb települése, ahol hatalmas a
munkanélküliség. Tiszabőn eddig két beruházás történt, az egyik
esélyegyenlőségi programokat, a másik a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók lemorzsolódását csökkentő intézkedéseket támogatta, a
közeljövőben pedig megvalósul majd az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése is.
Törökszentmiklós a Törökszentmiklósi járás székhelye. A városba a 4-es
számú főút vezet. Jelentős a teleülés mezőgazdasága, valamint arra
élelmiszer- és feldolgozóipar épült. Nevezetességei a Szentháromság
Római Katolikus Templom, a Református templom, az Almásy-kastély a
Helytörténeti gyűjtemény és a strandfürdő.
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1.5

Hatályos településfejlesztési döntések

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési
Stratégia megállapításai

Fegyvernek városa 2015-ben fogadta el (131/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat) a jelenleg is hatályos
Településfejlesztési Koncepcióját.
A településfejlesztés elsődleges célja a munkahelyek teremtése és megőrzése. A helyben lévő gazdasági
vállalkozások fejlesztése és új üzemek, gyárak letelepedésének ösztönzése.
A nagy múlttal rendelkező mezőgazdaság fenntartása, versenyképes mezőgazdasági vállalkozások ösztönzése.
Az agrárszférához kapcsolódó egyéb feldolgozóipar megteremtése, fejlesztése. Az állattenyésztés fellendítése, a
megtermelt takarmány felhasználása és az állattenyésztéshez kapcsolódó feldolgozó húsipar fejlesztése.
A településfejlesztés általános célja, hogy a városban élők életkörülményei, így
a megélhetési viszonyok,
a városi élet körülményei, mint a komfortosság, az esztétikai minőség, az egészséges és
biztonságos környezeti feltételek
jelentősen és tartósan javulnak úgy, hogy a fejlesztési erőforrások fennmaradjanak.
A város regionális szerepköre, politikai és földrajzi helyzete:
A város földrajzi helyzete erőforrás a település fejlődése terén.
Fegyvernek város Magyarország keleti részén, az Alföldön, az Észak-alföldi régióban, Jász- Nagykun- Szolnok
megyében, a megyeszékhelytől mintegy 35 km-re, a törökszentmiklósi járásban található.
A településen halad keresztül a 4. számú főközlekedési út (Budapest - Szolnok - (Fegyvernek) - Debrecen Nyíregyháza - Csop (Ukrajna), mely a kelet-nyugati irányú főutak közül a legjelentősebb nemzetközi
tranzitforgalmat bonyolítja le.
A település térségi szerepének legjelentősebb állomása az M4 gyorsforgalmi út megépítése, mely a település
megközelítését jelentősen befolyásolja. Az M4 gyorsforgalmi út Budapest - Szolnok- Fegyvernek - Debrecen
útvonalon közvetlen kapcsolatot biztosít az M3 gyorsforgalmi úttal, illetve a nemzetközi kapcsolatok terén
Romániával és Ukrajnával teremt közvetlen autópálya kapcsolatot.
A város az M4 gyorsforgalmi út megépítésével a tranzitforgalomból eredő előnyöket szeretné kiaknázni, a
gyorsforgalmi útra alapozva logisztikai lehetőséget biztosítani, illetve a kiszolgáló létesítményeknek letelepedési
lehetőséget biztosítani.
A gyorsforgalmi út megépülésével a térségi szerep is növekszik, mert a megközelítés feltételei nagymértékben
javulnak, a munkába járási illetve bejárási feltételek javulnak.
Továbbá érinti a települést a 34 számú főút Tiszafüred (Tisza-tó) irányában, a 3216 számú Fegyvernek –
(Tiszaroff) Tiszafüredi, a 3223 számú Nagykörű (komp) – Fegyverneki és a 4204 számú (Örményes) Kuncsorba
– Fegyverneki országos mellékút. Térségi szerep tekintetében közvetlen útkapcsolat van a Tisza-tó
településeivel, illetve kistérségi szempontból jelentős Tiszabő, Tiszabura, Tiszaroff és Tiszagyenda útkapcsolata.
A településről kiinduló mellékutak a térségi szerepet erősítik, mintegy közlekedési csomópontnak tekinthető
Fegyvernek, melyet tovább fog erősíteni a megépülő M4 gyorsforgalmi út lehajtó csomópontja.
Közvetlen vasúti állomása nincs, a 100. számú vasúti fővonal (Budapest Nyugati - Szolnok- Debrecen Nyíregyháza- Záhony - Csop) az örményesi vasútállomásról érhető el. A vasúti menetrendhez igazított
tömegközlekedéssel biztosított a közlekedés.
Fegyvernek Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájával nem rendelkezik (IVS)
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1.5.1.1 IVS által kitűzött középtávú célok megvalósulása (7-8 év)

Fegyvernek város IVS-sel nem rendelkezik, így a fejezet kidolgozása nem releváns.

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

Az Étv. meghatározza a településfejlesztési és településrendezési szerződés jogintézményét:
„30/A. §(1) A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési
szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni
szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója).
(2) A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testületének döntenie kell a cél
megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül.”
A település településrendezési szerződéseket eddig még nem kötött, ezek elsősorban a vállalkozások szerkezeti
terv módosítási igénnyel rendelkező fejlesztéseihez kapcsolódhatnak a jövőben.
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1.6

Településrendezési Tervi előzmények

1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013-ban döntött, hogy a megváltozott fejlesztési
elképzelések, a település közigazgatási szerepköre és jogszabályi változások miatt új településrendezési tervet
készíttet. A jelenleg hatályos településszerkezeti terve a 114/2016. (X. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott
„Fegyvernek Város településszerkezeti terv” című dokumentum.
A Településrendezési terv eljárásrendjében és tartalmában is a Kormány 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányrendelete alapján készült.
Fegyvernek város közigazgatási területe beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területekre tagozódik. A
beépítésre szánt területek túlnyomó része a település belterületén helyezkedik el, ezeket jellemzően
településközpont vegyes terület, lakóterület (falusias, kertvárosias), kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület,
valamint ipari-gazdasági, továbbá különleges terület területfelhasználási kategóriákba sorolja a terv.
A hatályos Településszerkezeti Terv a Településfejlesztési Koncepció (130/2015. (XI.26.) sz. határozat) hosszú
távú célkitűzéseinek megfelelően, az önkormányzati egyéb településrendezési döntései alapján készült. A terv
kijelöli a meglévő és tervezett beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület-felhasználási egységeket, a
meglévő és tervezett közlekedési hálózatot, a táj-, természet-, környezetvédelemmel, örökségvédelemmel
kapcsolatos továbbtervezésnél figyelembe veendő elemeket.
A jelenleg hatályos településrendezési terv az alábbi módosításokat tartalmazza:
Beépítésre szánt területek:
-

-

Különleges szabadidős, rekreációs terület
Gazdasági területek
o Ipari, gazdasági terület
 Külterületen meglévő iparterület fejlesztési területe
 Külterületen új iparterület kijelölése
Különleges, állattartó terület
o Különleges, állattartó terület
 Külterületen meglévő állattartó telep fejlesztési területe

Beépítésre nem szánt területek:
-

-

Zöldterület
o Zöldterület, közpark területe
 Belterületen, a Vajda utca melletti zöldterület fejlesztése
Különleges, beépítésre nem szánt temető terület
o Temető területe
 Belterületen, a Csonkatornyi temető bővítési területe, a külterületi Annaházi temető
bővítési területe
Vízgazdálkodási terület (belvízgyűjtő, záportározó)
Gazdasági erdőterületek
Védelmi erdőterület

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete A Helyi Építési Szabályzatról a 12/2016. (X. 28.)
számú önkormányzati rendelettel módosított változata a hatályos, mely egységes szerkezetbe foglalja a jelenlegi
szabályozási elemeket, előírásokat.
A HÉSZ tartalmazza az általános leírásokat, valamint a részletes övezeti előírásokat is. A rendelet
elválaszthatatlan részét képezi a Szabályozási terv I (külterület) és II (belterület) digitális állományú rajzi
munkarészek.
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A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz. Kötelező szabályozási elemek a következők:
szabályozási vonal, építési övezet, az övezet határa és előírásai, szabályozási elemekre vonatkozó méretek,
közlekedési célú közterületek, nem közlekedési célú közterületek.
A szabályozás a Településszerkezeti Terv terület-felhasználási egységeit külterületen és belterületen egyedi
sajátosságuknak megfelelő zónákra és építési zónákra bontja.
Beépítésre szánt rendeltetetési területek: lakóterület (kertvárosias és falusias), vegyes terület (településközpont
vegyes terület), gazdasági terület (kereskedelmi szolgáltató, ipari terület) és különleges terület.
Beépítésre nem szánt rendeltetési területek: különleges beépítésre nem szánt terület, közlekedési és közmű –
elhelyezési, hírközlési terület, zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület,
természetközeli terület.
A HÉSZ meghatározza a területhez köthető előírásokat, a rendeltetési zónák előírásait, az építési zónák
előírásait, az egyes karakter, környezetvédelmi, értékvédelmi, a tilalmi és korlátozási zónák előírásait.
Egyéb előírások között összegyűjti a közlekedési, általános közmű, zöldfelületi, a közterületi és reklám
elhelyezési előírásokat.
Külön fejezetben határozza meg a város egy-egy részére érvényes előírásokat.
Jelenleg a településrendezési eszközök és a fejlesztési dokumentumok összhangban vannak, így módosításuk
nem szükséges, azok megfelelnek az ITS-ben megfogalmazott fejlesztések, célok eléréséhez,
megvalósításához.
1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei
1.6.2.1

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai

A településszerkezeti terv az alábbi követelményeket és általános alapelveket rögzíti:
A településszerkezeti terv feladata, hogy a településfejlesztési koncepcióban rögzített stratégiai célok
összhangját biztosítsa. Ennek megfelelően az alábbi célok elérését segítse elő:
-

Népesség megtartás, népesség növelés
Munkahelyteremtés
Vállalkozások ösztönzése
Megfelelő életminőségű élettér
Közterületek fejlesztése, zöldfelületek fenntartása

A célok eléréséhez a településszerkezeti terv a következőket határozza meg:
1.6.2.2

A település távlati területfelhasználását.
Infrastruktúra hálózat fejlesztését.
Települési arculat megőrzése és minőségi fejlesztése.
A környezet természeti, táji és épített értékeinek védelme és fejlesztése.
A településszerkezeti terv megvalósult elemei

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján „A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és
természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell
jelölni a település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település
egyes településrészeinek terület-felhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.” A terv és módosítása
tartalmazza a fenntartható fejlődés és a környezeti feltételek megőrzését biztosító fejlesztés elemeit. Tartalmazza
a természeti erőforrásokkal való racionális gazdálkodást annak érdekében, hogy a természeti környezet
terhelhetősége, eltartó képessége és a társadalmi szükségletek kielégítése összhangban maradjon. Ezt a célt
szolgálja a szerkezeti terv rendszeres időközönkénti vagy szükség szerinti felülvizsgálata, amely a már
megvalósult elemeket is magában foglalja.
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1.7

A település társadalma

1.7.1 A népesség főbb jellemzői
1.7.1.1

Demográfia

A demográfiai viszonyokat vizsgálva elmondható, hogy Fegyvernek népességszáma az utóbbi években csökkenő
tendenciát mutat. A város állandó népessége a 2011. évi népszámlálás szerint 6.810 fő, a lakónépessége 6.507
fő, így a megye állandó népességének 1,73%-a, a lakónépességének 1,68%-a él a Jász-Nagykun-Szolnok
megye közigazgatási területének 1,28%-át kitevő városban.
A vizsgált időszak alatt – 2001 és 2011 között – 6%-kal csökkent a lakónépesség, amely az elvándorlásnak és a
természetes fogyásnak köszönhető. A szelektív migráció elsősorban a fiatal, képzettebb munkavállalói korú
rétegekben jellemző. Ennek hátterében elsősorban a munkalehetőségek és a gyermeknevelés, illetve a
szabadidős/közösségi programlehetőségek hiánya állhat.
7. táblázat: Fegyvernek város népességszám változása 2001-2011
Adattípus

2001 (fő)

2011 (fő)

Állandó népesség (város)

7 077

6 810

Lakónépesség (város)

6 949

6 507

Állandó népesség (megye)

417 008

394 465

Lakónépesség (megye)

415 917

386 594

Állandó népesség (ország)

10 078 138

9 773 777

Lakónépesség (ország)

10 198 315

9 937 628

Lakónépesség
2011/2001 (%)

94%

93%

97%

Lakónépesség /
állandó
népesség 2001

Lakó-népesség /
állandó
népesség 2011

98%

96%

100%

98%

101%

102%

Forrás: KSH

1. ábra: Fegyvernek állandó népességszámának (fő) változása 2001-2015
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Forrás: KSH

34
Fegyvernek Város Önkormányzata

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK – Előterjesztési változat
2. ábra: Fegyvernek lakónépességének (fő) változása 2001-2015
7200
7000
6800
6600
6400
6200
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5800

Forrás: KSH

Az állandó népesség és a lakónépesség változásának tendenciája 2009-ig hasonlóan alakult. A lakónépesség
szám 2010-ben elérte mélypontját, majd 2011-ben emelkedő tendenciát mutatott, ám az állandó népesség szám
2012 óta továbbra is folyamatosan csökken.
A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 91,023 fő/km2, ami 2001-hez képest 6,184
fő/km2-tel csökkent. Ez az érték a megyei 3,843 fő/km2 csökkenésnél jóval magasabb. A csökkenő népsűrűség
elsősorban a lakosság elköltözésével van összefüggésben, amelyet a vizsgált időszakban nőtt vándorlási
különbözet jelez leginkább.
Az élve születések száma csak minimálisan változott a vizsgált időszak éveiben, átalagosan 83,6 fő/év volt.
Hasonlóan minimálisan változott a halálozások száma, amely átlagosan 112,4 fő/év. Mélypontját a halálozás
2010-ben érte el a vizsgált perióduson belül. Ekkor 119 fővel csökkent a lakosság száma halálozás miatt, míg
2014-ben a legkedvezőbb mutató: 91 fő.
3. ábra: Népmozgalmi mutatók 2001-2011 között
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Forrás: KSH

A népesség csökkenése a negatív vándorlási egyenlegből és a természetes fogyásból adódik. A vizsgált
időszakban évente átlagosan 62,8 fővel csökkent a lakosság. Az egyes években az egyenleg +75 és –127 fős
szélsőértékek között ingadozott. Legalacsonyabb 2009-ben, legmagasabb 2000-ben volt az egyenleg. A
legtöbben 2000-ben és 2013-ban költöztek a városba (326 és 303 fő), míg 2003-ban, 354-en választottak itt új
lakóhelyet.
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8. táblázat: Fegyvernek népmozgalmi adatai (2001-2011)
Adattípus

2001

2011

Élveszületések (fő)

82

64

Halálozások (fő)

114

104

Természetes szaporodás (fő)
Vándorlási különbözet (fő)
Teljes népmozgalom (tényleges
szaporodás) (fő)

-32
14

-40
11

-18

-29

Forrás: KSH

A társadalom egyszerű fizikai reprodukciója a generációk egyensúlyán alapszik. A fiatal, a teherbíró aktív és az
idősebb generációk együtt képesek biztosítani a társadalom stabilitását. A kontinensünkön és az országban is
alapvető és örvendetes fejlemény az életkor meghosszabbodása és ezzel a népesség átlagéletkorának
növekedése. Ugyanakkor a generációk közötti egyensúly felbomlása a társadalom elöregedését, majd különböző
mértékű csökkenését eredményezi. A termékenység csökkenése és a javuló életkilátások együttesen beindították
a hazai népesség elöregedését. A népesség korösszetétele 2001 és 2011 között: Fegyverneken is az idősek
arányának növekedésének irányába tolódott el a népszámlálási adatok alapján. A fiatalkorúak népességen belüli
aránya csökkenő tendenciát követ, míg az 50 év felettiek aránya növekedett.
4. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001-ben (%)
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Forrás: KSH
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5. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2011-ben (%)
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Forrás: KSH

9. táblázat: A népesség korösszetétele 2001 és 2011-ben (fő)
2001

adott korcsoport
részesedése – 2001
(%)

2011

adott korcsoport
részesedése – 2011
(%)

0-14 év

1 407

20%

1 141

18%

15-19 év

408

6%

409

6%

20-29 év

1 042

15%

796

12%

30-39 év

860

12%

948

15%

40-49 év

1 005

14%

776

12%

50-59 év

857

12%

931

14%

60-64 év

337

5%

425

7%

65-X év

1 033

15%

1081

17%

Összesen:

6 949

100%

6 507

100%

Adattípus

Forrás: KSH és 2011. évi Népszámlálás

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős népesség (65–X éves)
összege a 15–59 éves népesség százalékában) nőtt. 2001-ben (54,11%), míg 2011 ugyanez a mutató 51,86%
volt. Ez az átrendeződés pozitív tendenciát mutat.
A város öregedési indexe, a 100 gyermekkorúra jutó idősek száma 2001-ben 73,4, míg 2011-ben ugyanez a
mutató már 94,8 volt. Vagyis az időskorú népesség száma 2011-ben már megközelíti a gyermeknépesség
számát.
Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát mutat, ezzel ellentétben az eltartott népesség
aránya csökkent 2001 és 2011 között.
A lakónépesség nemek szerinti megoszlása 2015-ben a városban: népesség 50,6%-a nő, 49,4%-a férfi. A
nemek közötti arány 2001-hez képest 0,6 százalékponttal változott a férfiak javára.
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6. ábra: Állandó népesség nem és kor szerinti megoszlása Fegyverneken, 2015
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Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés

1.7.1.2

Nemzetiségi összetétel

A népszámlálások alkalmával az egyéni identitásválasztás elve alapján zajlott a nemzetiséghez tartozás
felmérése. A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: magyar, cigány (281 fő),
német (19 fő), román (4 fő), és 3 fő egyéb nemzetiséghez tartozó.
A városban a 2001-ben cigány (326 fő), görög (1 fő), horvát (2 fő), lengyel (1 fő) német (12 fő), román (1 fő),
szlovák (3 fő), szerb (3 fő), szlovén (1 fő), ukrán (2 fő) nemzetiségek képviseltették magukat.
2001 óta a cigány nemzetiségűek száma csökkent, ezzel ellentétben a magukat német és román
nemzetiségűnek vallók létszáma nőtt.
A városban, jelentősebb számban jelen lévő és jelentős kulturális örökséggel bíró nemzetiség pl. a roma. A
nemzetiségi csoport a saját önkormányzatot alapított Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat néven.
1.7.1.3

Képzettség

Egy településen az alap-, közép-, esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége nemcsak egy település, illetve
térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a település népességmegtartó erejének
növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális tényezők és az eszközellátottság tekintetében
is. Egy adott település alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező népességének arányát mindez
együttesen határozza meg, különösen akkor, amikor kiemelkedő tekintettel kell lenni a környező városok elszívó
hatása által generált magas fiatalkori elvándorlásra. A népesség korösszetétele hasonló súllyal esik a latba egy
település lakosságának iskolai képzettsége meghatározásakor, hiszen a fiatalabb korosztály aránya általában
magasabb végzettséget is jelent.
A lakosság elenyésző részét képező általános iskolai végzettséggel sem rendelkező felnőtt lakosainak száma az
országos és megyei átlaggal szemben, 50%-kal nőtt 2011-ig. Ennél nagyobb jelentőségű, hogy a magasabb
képzettségi szintet jelentő középiskolai érettségivel vagy felsőfokú oklevéllel rendelkezők száma mind az
országos, mind pedig a megyei átlaggal párhuzamosan, azokkal együtt növekedett. Az érettségizettek száma
32%-kal, az egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők száma pedig 50%-kal nőtt a 2001-es szinthez képest.
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10. táblázat: Fegyvernek város lakossága iskolai végzettség megyei és országos összehasonlításban (2001, 2011)
Adattípus

2001

2011

Változás 2011/2001
viszonylatában
(%)

általános iskolai első évfolyamát sem
elvégzők száma (városi)

34

51

50%

megyei

2 909

2 567

-12%

országos

63 116

50 003

-21%

15-X éves korosztályban legalább általános
iskolai végzettséggel rendelkezők száma
(városi)

4 503

4 802

7%

megyei

291 092

304 630

5%

országos

7 553 093

8 073 005

7%

18-X éves korosztályban legalább
középiskolai érettségivel rendelkezők száma
(városi)

1 094

1 446

32%

megyei

99 248

125 576

27%

országos

3 097 032

3 990 859

29%

25-x éves korosztályban egyetemi vagy
főiskolai oklevéllel rendelkezők száma
(városi)

211

316

50%

megyei

25 361

37 377

47%

országos

888 345

1 382 398

56%

Forrás: KSH

7. ábra: Fegyvernek város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos összehasonlításban, 2011-ben
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Forrás: Belügyminisztériumi adatszolgáltatás
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A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a lakosság iskolai végzettsége összességében elmarad mind az
országos, mind a megyei átlagtól.
A lakosság:
31%-a általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik,
érettségi nélküli középfokú végzettséggel 25% rendelkezik,
18%-nak az érettségi a legmagasabb iskolai végzettsége, és
6%-a diplomás.
Jellemzően probléma, hogy az ismeretek és a szakképzettségek nem felelnek meg a munkaerő-piaci
igényeknek.
1.7.1.4

Foglalkoztatottság

A gazdasági aktivitás terén a népszámlálási adatok alapján az inaktív keresők és az eltartottak arányának
csökkenése figyelhető meg, amely a foglalkoztatottak és a munkanélküliek számának növekedését indukálta.
8. ábra: A népesség gazdasági aktivitás szerinti összetétele (%) 2001, 2011
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2 405
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Forrás: KSH

Fegyverneken a 2011-ben a foglalkoztatottak száma 2166 fő volt, a Nemzeti foglalkoztatási szolgálat abban az
évben 4579 fő munkavállalási korú népességgel számolt, így 33,3%-a adódik a foglalkoztatott népesség
arányára. 2001-ben az ugyanígy számolt mutató 29,5%-a volt csupán, ekkor a foglalkoztatottak száma 2053 fő
volt.
11. táblázat: Foglalkoztatás és ingázás (fő), 2001, 2011
Év

Foglalkoztatottak

Lakóhelyén
dolgozók

Eljárók

Bejárók

Nemzeti
foglalkoztatási
szolgálat

2001

2053

1100

953

n.a.

4550

2011

2166

1093

1043

284

4571

Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH

Az ingázás már a 2001-es népszámlálás idején is bevett munkavállalási stratégiának számított. A munkavállaló
lakosok 53,58%-a már 2001-ben is az eljárást választotta, 2011-ben pedig már 48,15% élt ezzel a lehetőséggel.
Munkavállalási szempontból a legnépszerűbb települések: Törökszentmiklós, Szolnok, Mezőtúr, Kecskemét,
Jászberény, Jászfényszaru és Karcag.
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A foglalkoztatás ágazati szerkezete Fegyverneken a gazdaságilag fejlett területekre jellemző arányokat mutat.;a
mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya mindössze 42,07%, a szolgáltató szektorban talált munkát a városiak
52,64%-a, az ipar és az építőipar részesedése 5,29%.
9. ábra: A foglalkoztatás ágazati szerkezete (fő), 2011
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Forrás: Népszámlálás 2011, KSH

A részletes ágazati megoszlást figyelve a fegyverneki munkavállalók 43%-a ipari vagy építőipari állást talált
magának. Vezető és értelmiségi pozíciót tölt be a munkavállalók 11%-a, kereskedelmi és szolgáltatási
feladatokat lát el a munkavállalók 14%-a, a mezőgazdasági foglalkozásúak aránya csekély, 4%. Fentiek mellett
jelentős még az egyéb szellemi foglalkozást végzők aránya, ők az összes munkavállaló 12%-át adják.
10. ábra: Foglalkoztatottak megoszlása foglalkozási főcsoport szerint (%), 2011
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Forrás: Népszámlálás 2011, KSH

Fegyverneken a munkanélküliek száma 2004 és 2008 között 505 fő alatt ingadozott, de nem történt áttörés, a
helyi és környékbeli gazdaság nem képes felszívni a munkanélkülieket. A 2009-es válság hatására 702 főre
duzzadt az álláskeresők száma, azóta folyamatosan csökken.
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11. ábra: A munkanélküliek száma (fő), 2004-2014

Forrás: TEIR

A munkanélküliek száma egy éven belül is jelentős ingadozást mutat. 2014-ben Fegyverneken az álláskeresők
átlagos száma 195 fő volt éves szinten. Ezen belül a tartósan állást keresők aránya éves szinten átlagosan 4%,
amelynek szélső értékei 4 és 17 százalék volt. 2016-os évben, a legkevesebben novemberben (172 fő),
legtöbben márciusban (307 fő) kerestek munkát.
12. ábra: Álláskeresők aránya a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva (%) 2016
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Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, KSH
1.7.1.5

Jövedelmi viszonyok

Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit áttételesen jellemző mutatók közül viszonyítási alapot jelent a
lakosság tulajdonában álló nagy értékű fogyasztási cikkek mennyisége, értéke. Ezek közül az egyik
legjellemzőbb mutató az 1.000 főre jutó személygépkocsik számának változása.
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13. ábra: Ezer főre jutó személygépkocsik számának változása 2000-2015 között
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Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH

Az ábrán is látható, hogy a személygépkocsik száma 2008-ig folyamatosan növekedett. 2009 és 2011 között
viszont visszaesés volt tapasztalható.
Fegyverneken az adózók átlagos aránya mellett a szociális támogatásra szoruló réteg a város népességének
több mint 5%-át érinti.
12. táblázat: Az alacsony jövedelműek támogatásának terjedelme Fegyverneken, 2006-2014
Támogatási jogcím
Rendszeres szociális
segélyben
részesítettek átlagos
száma, 2006.07.012008.12.31.
Közgyógyellátási
igazolvánnyal
rendelkezők száma (2)
(fő)
Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesítettek átlagos
havi száma,
2009.01.012015.02.28
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményhez
kapcsolódó pénzbeli
ellátásban
részesítettek átlagos
száma
Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesítettek közül
foglalkoztatásban részt
vettek száma,
2003.01.012015.02.28.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

213

248

299

-

-

-

-

-

304

256

272

262

299

280

253

242

-

-

-

259

322

274

349

159

2

2

6

4

3

2

1

1

36

30

40

117

132

328

110

353
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Támogatási jogcím

2008

2009

Lakásfenntartási
támogatásban
részesültek száma
544
(pénzbeli és
természetbeli) (fő)
Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH
1.7.1.6

658

2010

513

2011

621

2012

2013

541

797

2014

747

2015

726

Életminőség

A lakások komfortfokozata kedvezőtlenebb a megyei átlagnál. 2011-ben a lakásoknak mintegy 20%-a számít
alacsony komfortfokozatúnak.
13. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei Fegyverneken 2001-ben és 2011-ben
Lakások összesen

Fegyvernek 2001

Jász-NagykunSzolnok megye
2001

Fegyvernek 2011

Jász-NagykunSzolnok megye 2011

Alacsony komfort fokozatú
lakások aránya (félkomfortos,
komfort nélküli, szükséglakás)
(%)

42,91

29,50

20,20

14,96

Közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások
aránya (%)

77,25

81,46

92,66

92,06

Háztartásoknak szolgáltatott
víz egy lakosra jutó
mennyisége (l/fő/nap)

60,31

80,81

70,09

80,43

Közcsatorna hálózatba
bekapcsolt lakások aránya a
vezetékes ivóvízhálózatba
bekapcsolt lakások
százalékában

0

37,15

0

69,04

Száz lakásra jutó háztartási
gázfogyasztók száma

22,27

27,28

30,58

33,98

Egy lakosra jutó háztartások
részére szolgáltatott villamos
energia mennyisége (1000
kWh)

0,86

0,93

0,92

1,01

Forrás: KSH,

A Kormány 1162/2014. (III. 25.) a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló Korm. határozata alapján 2030ra Magyarország teljes területén biztosítani szükséges a 30 Mbps sávszélességű internetelérést.
A 2012 óta eltelt időszak egyik nagy eredménye, hogy a szennyvíz csatornával ellátott ingatlanok több mint 92%a rá is csatlakozott a hálózatra. A szolgáltatott víz és villamos energia mennyisége növekedett a vizsgált
időszakban, amely egyrészt a fogyasztó eszközök számának növekedését vagy korszerűtlen berendezések
használatát sejteti, másrészt a könnyebb hozzáféréssel járó pazarlóbb felhasználást.
A településen lévő ingatlanok döntő része 1990-ig épült. A városban döntően a családi házas (1 lakásos)
építkezés a jellemző.
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14. táblázat: Lakások és lakott üdülők építési év szerinti megoszlása Fegyverneken, 2011
1946
előtt

1946–
1960

1961–
1970

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

2001–
2005

20062011

Jász-NagykunSzolnok megye

19%

14%

17%

23%

17%

5%

3%

3%

Fegyvernek

24%

22%

13%

17%

16%

5%

2%

1%

Terület

Forrás: KSH

A bűncselekmények száma és jellege sok esetben összefüggést mutat a lakosság szociális helyzetével, amely
alapvetően befolyásolja az életminőséget. A városbűnözési fertőzöttsége Jász-Nagykun-Szolnok megyében
átlagosnak tekinthető. A vagyon elleni bűncselekmények teszik ki a bűnügyi eljárások jelentős részét
Fegyverneken.
1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

Fegyverneken a viszonylag nagy térbeli elterjedés miatt számos társadalmi csoport alakult ki. A központ
egyértelműen kisvárosias képet mutat, lakosságának jelentős része egyetemet végzett, magasabb jövedelmű és
a település fejlődése iránt elkötelezett személy.
A lakosság jellege is változik a peremterületek felé haladva, a diplomás, kereskedelemmel, szolgáltatással
foglalkozó réteget fokozatosan váltja fel a szerényebb képzettségű, mezőgazdaságban és iparban dolgozó,
idősebb korosztályú lakosság. Ez a csoport konzervatívabb mentalitású, a település felé igen elkötelezett és
életviszonyaival nagyjából elégedett. Ezt egészíti ki a döntően a szegregátumokban elhelyezkedő lecsúszott
tömeg, amelynek körében magasabb arányú a munkanélküliség és alacsonyabb az iskolázottság, mint a második
kategóriában. Lakásaik komfortfokozata is szerényebb, átlagos vállalt gyermekszámuk azonban igen magas.
1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
1.7.3.1

Történeti és kulturális adottságok

A város területe már a bronzkorban is lakott volt, a régészeti ásatások során a szapárfalui része és Szakállpusztán találtak erre utaló tárgyakat, a belterületen pedig vaskori és szarmata leletek kerültek elő a föld mélyéből.
A Fegyvernek név eredete az Árpád-korig nyúlik vissza. Foglalkozásból képzett helynév, mivel fegyverhordozók
faluja volt, akik király szolgálónépekként éltek. A település nevét 1212. évben említik először, de szerepel az
1219. évi Váradi Regestrumban is. 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. A török hódoltság korának végén 1686-87-ben Giraj tatár kán seregei teljesen
elpusztították a falut. 1845-ben Szapáry József gróf és neje Orczy Anna Felső-Fegyvernek pusztán németeket
telepített le Bácsból és Torontál vármegyéből, s létrehozta az Annaházának, illetve Szapárfalvának nevezett
települést. Fegyvernek német lakosai a XIX. század utolsó harmadára elmagyarosodtak, a német nyelvű oktatás
1895-ben szűnt meg az iskolában. Napjainkra már csak németes hangzású nevek és néhány családnál az
étkezési szokások emlékeztetnek a betelepítésre. A település 1871-ben lett nagyközség, s 1876-ban JászNagykun-Szolnok Megye megalakulásakor a tiszai középjárásba sorolták. Fegyverneknél 1856-ban szabályozták
a Tiszát (74 átvágással) s építették ki a települést védő töltéseket.
A településen a közösségi életnek nagy hagyománya van. Az 1920-as éveket követően megindult polgárosodás
eredményeként 26 egyesület, egylet volt bejegyezve, melynek következtében több önálló épülettel is
rendelkeztek. Ez a közösségi élet az 1980-as évek végét követően újra fellendült, melynek színtere a közösségi
Művelődési Ház, ahol 10 gyerekcsoport, valamint a Baldácsy Antal Művészeti Egyesület 4 felnőtt csoportja
népzenei, néptánc hagyományokat ápolja, valamint egy felnőtt női énekkar gazdagítja közművelődésünket. A
könyvtárban több mint 37 ezer kötet van. Az intézmény bekapcsolódott a könyvtári informatikai hálózatba,
valamint Internet szolgáltatást is tud nyújtani. A könyvtár helyet ad a helytörténeti gyűjteménynek is. Ma már a
néphagyományok háttérbe szorultak.

45
Fegyvernek Város Önkormányzata

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK – Előterjesztési változat
1.7.3.2

Civil szerveződések

A település hagyományosan katolikus szellemiségű, római katolikus stílusban épült, Bartakovics érsek plébániát
alapított s a templomot 1864-ben szent Vendel tiszteletére avatták föl. A város szapárfalui részén 1992-ben
szentelték fel az új katolikus templomot. Harangját Gombos Lajos harangöntő mester a sevillai világkiállításra
készítette.
Helyben működő egyesületek:






Wing Chun Kung Fu Egyesület létszáma 20 fő
R16 galambászok létszáma 50 fő
Horgászegyesület létszáma 200 fő 6-80 évesig
Baldácsy Művészeti Egyesület létszáma 70 fő
Hermann Ottó Vadásztársaság létszáma 30 fő

Az Önkormányzat az alábbi alapítványokat működteti:




Fegyvernek Művelt Ifjúságért Közalapítvány (kulturális célú közalapítvány)
Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Közalapítvány (környezetvédelmi célú)
Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Közalapítvány (egészségügyi célú)
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1.8

A település humán infrastruktúrája

Fegyvernek város az önkormányzat tevékenységének finanszírozhatósága érdekében az utóbbi évtizedben több
érdemi változtatást, átszervezést valósított meg a kezelésében lévő intézmények működésében, amellyel
számottevő, százmillió forintokban mérhető megtakarítást ért el a település működtetésében. A közszolgáltatások
átszervezése, az önkormányzati szektor átalakulása a városban lényegi változásokat okozott.
1.8.1 Humán közszolgáltatások
1.8.1.1

Oktatás

Fegyverneken működő két oktatási intézmény közül önkormányzati fenntartásban csak a Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde van, az Orczy Anna Általános Iskolát a KLIK működteti.
14. ábra: Nappali tagozatos tanulók és óvodások száma (fő)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Óvodába beírt gyermekek
száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
Általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
(gyógypedagógiai oktatással
együtt)

Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH

Fegyverneken egy óvoda működik, ez önkormányzati fenntartású, az alapító okiratok szerint összesen 280
férőhely áll rendelkezésre. A férőhelyek kihasználtsága összességében nem 100%-os, mivel 2016-ban 250
gyermek járt óvodába, de nincs sok szabad kapacitás. Fegyverneken 100 óvodásból 31 hátrányos helyzetű.
15. táblázat: Óvoda alapadatai, 2016

Összes feladat
ellátási helyek
száma
4

Gyermekek, tanulók nyitó létszáma
Ebből
gyógypedagógiai
Összesen
nevelésben,
leányok
oktatásban
résztvevők
250
121
11

Osztályterem,
szaktanterem
/
csoportszoba
összesen

Osztályok,
csoportok
száma
összesen

12

11

Forrás: oktatas.hu

Az általános iskolai tanulók száma Fegyverneken, az évezred elején még meghaladta a 800 főt, 2015-re már 553
főre csökkent a számuk. A tanulók közel fele hátrányos helyzetűnek minősül.
Az első osztályos gyerekek száma 75 fő körül alakul évente. Gyógypedagógiai ellátásban 2009-ban 3 fő
részesült. A tanulók nagyjából fele a tanórák után napköziben az iskolában marad, több mint 280 gyermek
felügyeletéről kell gondoskodni a délutáni órákban is. A fegyverneki iskola népszerű a környező településeken is,
naponta 58 gyermek jár be a város iskolájába. Az alsó és felső tagozatos gyerekek száma között 2015-ben közel
30 fő különbség volt.
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1.8.1.2

Egészségügy

A településen a járó beteg ellátás három háziorvosi, két gyermekorvosi, két fogorvosi és négy védőnői körzettel
működik. Ez a környék ellátottságához képest jónak mondható. Külön kiemelendő, hogy a szomszédos
településekkel ellentérben tartóson betöltetlen háziorvosi praxis nincs a településen1. 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 mikro térségi szerepet tölt be.
A településen van Központi Orvosi Ügyelet



Ellátás időpontja: munkanapokon 16.00-8.00, míg munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00-az azt követő
első munkanap 8.00 óráig
Ellátási területe: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda, Tiszaroff

A tárgyi feltételek alapjaiban változtak meg.1945-1960-ig az orvosi rendelés a szolgálati lakásoknál kialakított
rendelőkben történt. 1959-től orvosi rendelőben, majd 1968. december 22-én megtörtént az új 6 munkahelyes
orvosi rendelő használatba vétele.
Elhelyezést nyert:
 fő általános orvos
 1 fő fogorvos
 1 fő 2,5 órás napi rendelési idővel gyermek szakorvos.
 1969-ben Fegyvernek Szapárfalu térségben is megépült az orvosi rendelő.
 1986-ban a régi rendelőhöz kapcsoltan megépült az új korszerűen felszerelt épületszárny, melyben
helyet kapott:
 fogorvos rendelő
 1 gyermek szakorvosi rendelő
 1 laboratóriumi helyiség.
A gyermek szakorvosi rendelő és a laboratórium helyiségekben jelenleg védőnői szolgálat működik.

1.8.1.3

Szociális közszolgáltatások

Fegyvernek szociális ellátórendszeréről megállapítható, hogy adekvát lehetőségek biztosítottak. Az
önkormányzat lakosságszám szerinti kötelező szolgáltatásai biztosítottak, az ellátórendszer a településen
kiépített. Az önkormányzata 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.

Forrás:
http://www.oali.hu/35-praxiskezelo/tartosan-betoeltetlen-koerzetek/95-tajekoztato-a-tartosan-betoeltetlenhaziorvosi-koerzetekrol
1
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16. táblázat: A szociális szolgáltatások igénybevétele Fegyverneken
Adatok
Szociális étkeztetésben részesülők
száma (fő)
Házi segítségnyújtásban részesülők
száma (fő)
Idősek nappali ellátásában
részesülők száma (fő)
A családsegítő szolgáltatást igénybe
vevők száma (fő)
Időskorúak otthonaiban ellátottak
száma (fő)
Az önkormányzat kezelésében levő
tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézményekben a
gondozottak száma (fő)
Tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézményeinek
gondozottak száma (fő)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

102

98

176

168

169

168

161

32

44

32

63

75

81

37

88

87

89

90

94

94

99

1001

678

509

172

680

671

708

116

107

109

110

101

115

114

73

66

66

116

107

109

110

101

115

114

Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH

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.
Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ szerepe a helyi ellátórendszerben:
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a törökszentmiklósi Kistérségen belül mikro-térségi
szinten működik. Fegyvernek Nagyközség 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.
Önként vállalt feladat. 2 telephelyen működtetett Idősek Klubja és a Polgárőrséggel közösen működtetett SOS
segélyhívó telefonrendszer.
Szolgáltatásai Örményesen és Kuncsorbán:






étkeztetés
házi segélynyújtás
nappali ellátás
családsegítés
gyermekjóléti szolgáltatás
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1.8.1.4

Közösségi művelődés, kultúra

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár:
A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 1991-ben került összevonásra. Az Intézmény gondoskodik, a
Könyvtár szakmai feladatainak ellátásáról és az épületben található Helyismereti gyűjteményről, a Szapárfalui
Klubkönyvtár működtetéséről. Az Intézményben 5 fő teljes állású és 3 fő részmunkaidős munkatárs dolgozik. 24
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. 2014. március 1-től a Könyvtár
NAVA pont lett ahol a Nemzeti Audiovizuális Archívum dokumentumai elérhetőek a könyvtár használóinak
részére. A könyvtár Fegyvernek központjában található, 26584 kötetes állománnyal rendelkezik, három
részleggel és számos szolgáltatással várja az olvasókat. Részlegeink: kölcsönző terem, olvasóterem,
gyermekrészleg és egy helytörténeti gyűjtemény. A kölcsönző teremben a könyvtár kölcsönözhető dokumentumai
találhatóak, szépirodalom és szakirodalom, valamint folyóiratok egyaránt. Az olvasóteremben található
dokumentumok csak helyben használhatóak. Ebben a részlegben főként albumok, enciklopédiák, lexikonok, és
különféle ismerettárak segítik a tanulást és a kutatómunkát. Gyermekrészlegünkben kifejezetten a fiataloknak
szánt dokumentumok kaptak helyet. A könyvtárral még csak ismerkedő, vagy már aktív könyvtárlátogató
gyermekek találhatnak itt mesekönyveket, képeskönyveket, versesköteteket, ifjúsági regényeket és szakirodalmat
egyaránt. A könyvtárban található egy helytörténeti gyűjtemény is, melyben Fegyvernek múltjával és
hagyományaival kapcsolatos tárgyakkal, valamint dokumentumokkal ismerkedhetnek meg a látogatók.
Könyvtárunk számos egyéb szolgáltatást is nyújt. Ezek között szerepel a könyvtárközi kölcsönzés, internet
szolgáltatás, fekete-fehér nyomtatás, fénymásolás, és szkennelés.

1.8.1.5

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
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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.

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása

Helyi esélyegyenlőségi programját Fegyvernek 2013-ban készítette el.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége:
A mélyszegénység azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és nagyon
esélyük sincs arra, hogy ebből kitörjenek. A mélyszegénység okai többek között a társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli, foglalkoztatottság béli hiányok, aminek következtében megélhetési zavarok
jelentkezhetnek. A szegénység kialakulásának okai a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a
munkaerő-piaci esélyek szűkülésére, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátások, szolgáltatások történő
hozzáférés hiányosságaira vezethető vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, egészségi
állapot, lakhatási, táplálkozási körülményekben jelentkezik. Napjainkban Magyarországon minden harmadik
ember a szegénységi küszöb alatt él. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen 281 fő vallotta
magát roma kisebbséghez tartozónak. Szinte egyedüli munkalehetőségük a közfoglalkoztatás.
A gyerekek esélyegyenlősége:
A 0-18 éves korú gyermekek számához viszonyítva, nagyon magas a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek száma: 63% 2010-ben és 59% 2011-ben. Ez a családok romló anyagi helyzetére vezethető
vissza. Gyermekjóléti szolgáltatás 1998.-óta működik a településen a szociális intézményhez, jelenleg a
Csorbamikor-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központhoz integrálva önálló szakmai egységként. A szolgálat
rendelkezik mindazon tárgyi és személyi feltétellel, infrastruktúrával, melyet a jogszabály előír.
2 fő családgondozó
1 fő szociális munkás
1 fő óvoda pedagógus
A jelzőrendszer kiépített és jól működik a településen.
A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása
A 2007/2008-as tanévvel kezdődően a fenntartó az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal szerződést kötött a
képesség-kibontakoztató és integrációs tevékenységet segítő pedagógiai módszerek bevezetése érdekében az
Orczy Iskolában. A mindenkori költségvetési törvény központosított előirányzataiból a hatályos rendeletek szerint
intézményünk pályázni fog a feladat megvalósításának segítése érdekében. Az iskola továbbra is fontosnak tartja
a képesség-kibontakoztató és integrációs tevékenység megvalósítását, ezért, ha lesz rá lehetőség a programot
folytatni szeretné. A program megvalósítása elsősorban a tanórán kívüli foglalkozásokon történik, a halmozottan
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hátrányos helyzetű tanulóik teljesítményének növelése érdekében a tanórán is erőfeszítéseket teszünk,
különböző pedagógiai módszereket alkalmazva.
Iskolánk tagintézményei között a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók százalékos arányát tanévenként
vizsgáljuk. Az arány rendszeresen 5 % alatti, ami messze elmarad a jogszabályban megengedett értéktől. A
tagintézményeken belül az egyes osztályok közötti arányok ugyancsak a jogszabály által megengedett határon
belül vannak. Nevelőtestületünk kiemelt figyelmet fordít a szegregációs jelenség elkerülésére.
A nők helyzete és esélyegyenlőség:
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést az Alaptörvény és a Munka törvénykönyve is tiltja. A nők közül
kiemelten hátrányos helyzetűek az 50-55 év felettiek, a pályakezdő fiatalok a szakmai tapasztalat hiánya miatt,
valamint a gyesen lévő és kisgyermekes anyukák.
Fegyverneken a munkavállalók többsége a közszférában dolgozik. Ezek a közigazgatás, szociális ellátások,
köznevelési, művelődési intézmény alkalmazottai. A településen 12 férőhelyes bölcsőde áll a gyesről, gyedről
visszatérő anyukák rendelkezésére, amely a településnek nem kötelező feladata. Napközi otthonos óvoda 4
tagintézményből áll, a település területi elosztottságának megfelelően.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége:
Az időskorú lakosság száma fokozatosan növekszik. A nyugdíjasok közül az évenkénti összehasonlítás szerint
jelentősen többen vannak a nők. Jövedelmi helyzetüket tekintve a 80 éven felüliek arányában az alacsony
jövedelemmel rendelkező özvegyi nyugdíjasok vannak, főként a nők esetében. A nyugdíjasok között magas az
egyszemélyes háztartások aránya, melyet szintén az özvegynők alkotnak. Az idősek életkörülményei nagyban
függnek attól, hogy miként élik meg az idősödés folyamatát. A mai társadalomban és Fegyverneken is a család
kevésbé tud az idősekkel törődni, s ezért nagyon fontos a személyes gondoskodás által nyújtott lehetőségek
biztosítása a részükre.
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége:
Fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérültebb társadalmi csoportot alkotják, évszázad óta a társadalom
peremére sodródva élnek. AZ esélyegyenlőség feladata, hogy ezek az emberek egyenlő esélyekkel induljanak és
érvényesüljenek a mindennapi élet területén. Ide tartozik a lakhatás, a közlekedés, az egészségügyi és szociális
ellátásokhoz való hozzáférés lehetősége. A fogyatékkal élők részére az egyetlen megélhetési forrás a nyugdíja,
és esetleg a családi-pótlék. Iskolai végzettségük alacsony, több egészségügyi problémákkal küzdenek, amely
tovább rontja munkaerő-piaci esélyüket.
Fogyatékkal élők száma: (orvosi rendelő adatai)
mozgás: 101 fő
látás: 3 fő
hallás: 4 fő
értelmi: 16 fő
A látás, hallás és értelmi fogyatékkal élők többsége családban él, a mozgásfogyatékkal élők viszont egyedül élő
többségében az idős korosztályhoz tartozó.
A szociális alapellátás étkeztetés, ház segítségnyújtás, nappali ellátás, kivéve a fogyatékosok nappali otthonát
biztosított a településen. A családsegítő szolgálat mentális segítséget és ügyintézést tud részükre biztosítani.
2010-ben az egyik idősek klubja pályázati segítséggel teljes mértékben felújításra került, ez az épület rendelkezik
mind azon lehetőségekkel (infokommunikációs akadálymentesítés) az értelmi fogyatékosok kivételével, amely
biztosítani tudja részükre az alapvető szolgáltatásokat. A másik két idősek klubjában és a családsegítő
szolgálathoz az akadálymentesítés biztosított az intézmények belső akadálymentesítésére szakmai program
készült, amely szerint, ki kell építeni az akadálymentes vizesblokkokat a szociális intézményekben.
A leszázalékolt fogyatékkal élő személyeknek egy rehabilitációs vállalkozást nyújt foglakoztatási lehetőséget.
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1.9

A település gazdasága

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre

Fegyvernek gazdaságát 193 vállalkozás alkotta a KSH 2014. évi vállalkozási demográfia szerint.
A városban mindössze 2 db közepes méretű, 50 főnél több embernek munkát adó vállalkozás van.
A KSH 2016. évi lakónépesség adata szerint Fegyvernek u a 14. legnépesebb város Jász-Nagykun-Szolnok
megyében. A város a megye területének 1,28%-án terül el, a megye lakosságának 1,7%-a él a településen.2
Fegyvernek vállalkozásainak adatai
17. táblázat: Fegyvernek vállalkozásainak részesedése Jász-Nagykun-Szolnok megyében (2011)
működő vállalkozások száma (db)– alkalmazotti létszám alapján
Területi egység

1-9 fő

10-49 fő

50-249 fő

249- X fő

mikro

kis

közép

nagy

Fegyvernek város

184

7

2

0

Jász-Nagykun-Szolnok megye

16 402

695

138

23

Fegyvernek város
részesedése a megyei
szummából (%)

1,12%

1,01%

1,45%

0%

Forrás: KSH

Az adatokból jól látható, hogy a város vállalkozásainak részesedését a megyei szummából legnagyobb részben
az 50-249 fős közepes méretű vállalatok képviselik.
1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

A városban egyre jobban áttevődik a hangsúly a tercier szektorra, a foglalkoztatottak száma és aránya
folyamatosan nő ebben a nemzetgazdasági ágazatban.
18. táblázat: Gazdasági ágazatok megoszlása, 2012
Gazdasági szektorok (%)

primer

42,07%

szekunder

5,29%

tercier

52,64%

Forrás: KSH

2

KSH Tájékoztatási adatbázis
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15. ábra: Összehasonlító táblázat a foglalkoztatottak számáról (fő) szektoronként
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Forrás: KSH Népszámlálás

2001-ben még 99 fő foglalkozott mezőgazdasággal, 2011-re ez a szám 96 főre csökkent. Az ipar foglalkoztató
készsége ez idő alatt közel duplájára nőtt.
1.9.2.1

Mezőgazdaság

Fegyvernek mezőgazdasági jellegű település, ahol kiemelkedő a kalászosok, elsősorban a búza termesztése.
16. ábra: Mezőgazdasági vállalkozások aránya (%) Fegyverneken

Forrás: TEIR

19. táblázat Földrészlet statisztika, művelési áganként

Művelési ág

Összes terület (ha)

erdő

140

gyep

434

gyümölcsös

187

kert

4

nádas

8

szántó

5217

Termőterület összesen:

5990

termelésből kivett terület

1158

Összesen:

7148

Forrás: Fegyvernek Local Agenda
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A fontosabb növénykultúrák megoszlása az összes mezőgazdasági terület függvényében:





búza, árpa
napraforgó
kukorica
zöldség, gyümölcs

60%
20%
10%
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
„birtokszerkezetet” okoznak. A zöldség- és gyümölcstermesztésben nagy lehetőségek vannak, a hagyományok,
valamint a termőföldi adottságok megfelelőek.
20. táblázat: Éves település statisztikai adatok a fegyverneki gazdaságokról
Mutatók

Időszak (év)
2000

2010

Egyéni gazdaságok használatában lévő saját tulajdonú földterület (m2)

26814718

28362580

Egyéni gazdaságok használatában lévő bérelt földterület (m2)

1 692 945

4 900 579

Egyéni gazdaságoknál állandó alkalmazásban állók száma (db)

1

Egyéni gazdaságoknál munkát végző családtagok száma (db)

1027

847

Egyéni gazdaságok száma (db)

1002

445

Forrás: KSH
1.9.2.2

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 települések 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 városból elsősorban Szolnokra, kisebb
mértékben Törökszentmiklósra, Jászberénybe járnak nagyobb számban dolgozni, elsősorban a kereskedelem,
ipar és igazgatási jellegű munkakörbe. 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. A településen megtalálható ipari ágazatok a következők: fémipar (galvanizálás),
textil feldolgozás (varroda), építő ipar (térkő gyártás).
1.9.2.3

Szolgáltatások

A KSH 2014-es adatai szerint Fegyverneken a vállalkozások 65,8%-a a szolgáltatásban keresi a megélhetését.
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.
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17. ábra: Működő vállalkozások megoszlása a szolgáltató ágazatokban (%), 2014
Kereskedelem, gépjárműjavítás

1

10

Szállítás, raktározás

9

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

4
0
7

45

Információ, kommunikáció
pénzügyi, biztosítási tevékenység
ingatlanügyletek

17

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

1

7

9
3

14

adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység
közigazgatás, védelem, kötelező
társadalombiztosítás

Forrás: KSH

21. táblázat: Adózási információk ágazatonként
2011. évi
iparűzési adó
fizetési
kötelezettség
(eFt)

Tevékenységi kör megnevezése

Adóalanyok száma

2011. évi
adóalap
összege (eFt)

Mezőgazdasági vállalkozók

30

469 930

9 399

Őstermelők

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

Összesen

397

3 028 004

60 560

Forrás: Fegyvernek Local Agenda
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22. táblázat: Foglalkozatók a településen
Foglalkoztatók

Tevékenység

Alkalmaz
otti
létszám

Kunszöv Fegyvernek

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

80 fő

idősek bentlakásos és szociális ellátása

29 fő

Bentlakásos idősgondozás teljes körű ellátással

15 fő

Fegyverneki Autójavító
Kft

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

13 fő + 13
fő
szakmun
kástanuló

Bervent Hő- és
Légtechnikai Kft.

ventilátor gyártás és mezőgazdasági
terményszárítók javítása, levegőtisztítók,
hő fejlesztők gyártására, galván átemelő
kocsik készítése

8 fő

Teljes Életért” Nonprofit
Közhasznú Kft

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

240 fő
megválto
zott
munkaké
pességű

Hermann Felületkezelő
és Szolgáltató Kft
Hungaro Thermo
Szövetkezet
Fegyvernek és Vidéke
Áfész

galvanikus fémbevonás és eloxálás, alkatrészek végső felhasználási területei az
autóipar, mezőgazdasági- és háztartási gépgyártás, építőipar
olaj és gáztüzelésre szakosodott, olaj és gáztüzelésű készülékek gyártása
szerelése javítása szervizelése karbantartása az ország egész területén

Angolkert Idősek
Otthona
Aranykor Idősek
Otthona

44 fő
10 fő

kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet, kereskedelmi, vendéglátói szolgáltatást

56 fő

Kunhalom Agrária Kft.

tejelő szarvasmarhatartás, mezőgazdasági tevékenység

50 fő

Kübler-Vesta
Fűtéstechnikai kft.
Pál Sándor
Autószerelés
Fegyvernek és Vidéke
Takarékszövetkezet

Csarnokfűtési rendszerek telepítése gázüzemű sötétsugárzóval egyedi igényeknek
megfelelően; országos szervizhálózat

11 fő

tiszta profilú autójavítás, műszeres mérések, állítások

6 fő

Pénzügyi tevékenység

60 fő

Forrás: Fegyvernek Local Agenda

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 gyógy turizmus. 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.
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23. táblázat: Az idegenforgalom mérőszámai 2010-2014
Mutatók

2010

2011

2012

2013

2014

Összes szálláshely férőhelyeinek száma (db)

12

0

0

0

0

Vendégek száma (fő)

15

0

0

0

0

Vendégéjszakák száma (db)

86

0

0

0

0

39,5%

-

-

-

-

Külföldiek aránya a vendégéjszakákból (%)
Forrás: TEIR-KSH

Foglalkozatás, 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.
Év

Nyilvántartott
álláskeresők

356 napnál
hosszabb

Állás-keresési
járadékos

Állás-keresési
segély

RÁT

Munkaképes
korú lakosság

Relatív
mutató

Arányszám

2005

437

126

104

29

142

4576

9,55

1,53

2006

302

63

84

38

61

4587

6,58

1,08

2007

387

111

82

22

163

4617

8,38

1,25

2008

505

148

120

23

196

4609

10,96

1,53

2009

702

236

141

70

268

4624

15,18

1,69

2010

681

321

87

60

301

4599

14,81

1,68

2011

626

112

72

5

286

4571

13,70

1,66

2012

612

175

34

8

312

4546

13,46

1,70

Forrás: Fegyvernek Local Agenda

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.
1.9.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést
érintő fontosabb elképzelések

A vállalkozások számainak vizsgálatakor látható hogy a nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlásuk kisebb
eltérésekkel hasonló a regionálishoz. A regisztrált gazdasági szervezetek mutatói kedvezően alakulnak, az utóbbi
években egyre növekszik számuk a városban. A városban a regisztrált vállalkozások aránya elmarad az
országos átlagtól. Jellemző a mikro vállalkozások és egyéni vállalkozók túlsúlya. A regisztrált gazdasági
vállalkozások száma a városban évről-évre folyamatosan emelkedett, ami 2014-ban 105 gazdasági vállalkozást
jelentett 1.000 főre.
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18. ábra Működő gazdasági társaságok száma

Forrás: TEIR-KSH

A regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma 1.000 lakosra nem éri el a megyei átlagot. A megyei átlagot
2014-ben 28,1 darab vállalkozás jelentette.
24. táblázat: Regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma
2014

2015

Fegyvernek

107

105

Jász-Nagykun-Szolnok megye

10 762

10 286

Forrás: KSH

Regisztrált egyéni vállalkozások száma egyenletesen nőtt Fegyverneken az utóbbi években.
25. táblázat: Regisztrált egyéni vállalkozók száma 1000 lakosra Fegyverneken
Időszak Regisztrált egyéni vállalkozók száma (db) Regisztrált egyéni vállalkozók száma 1000 lakosra
2008. év

144

21,72

2009. év

131

20,14

2010. év

140

21,71

2011. év

147

22,11

2012. év

151

23,03

2013. év

150

23,15

2014. év

159

24,66

2015. év

151

23,88

Forrás: KSH
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19. ábra: Helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adóbevételek alakulása (eFt)
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Forrás: TEIR-KSH, Önkormányzati adatszolgáltatás

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

A város helye a közlekedési hálózatban
Közúton a 4-es és a 34-es főútvonal szerepe kiemelkedő Fegyvernek életében. A településtől 5 km-re,
Örményesen halad a MÁV Budapest-Szolnok- Debrecen-Nyíregyháza vasútvonala. A kerékpáros közlekedés a
településen az út szélére felfestett kerékpársáv segítségével oldható meg.
Utak fejlesztésének lehetőségei
A mintegy 189,8 km hosszú fegyverneki közúthálózat 22%-a kiépített, további belterületi földutakon útalap
kiépítése, valamint útalapos utak szilárd burkolattal történő ellátása szükséges. Az önkormányzat fejlesztéseket
tervez a Gyöngyvirág, Martinovics Ignác, Kossuth Lajos, Gárdonyi Géza, Füst Sándor, Arany János és a Tópart
utcáknál.
Munkahelyteremtő beruházások
A város térbeli elhelyezkedési potenciálját  hogy egy regionális központ, Szolnok közelében van – kihasználva
még kiaknázatlan lehetőségei vannak a gazdaság élénkítése terén: mezőgazdasági fejlesztések, klaszterek
kialakítása, turisztikai fejlesztések, a logisztikai szolgáltatások és vállalkozások fejlődése is előre vetíthető.
Munkaerő piac
A település vonatkozásában megállapítható, hogy míg 2009-ben és 2010-ben a lakosság 11%-a volt
nyilvántartott álláskereső, 2015-re ez az érték már csak 5%.
Ahogy az alábbi diagram is szemlélteti, a munkanélküliség arányának változása az Észak-Alföldi régióban, JászNagykun-Szolnok megyében hasonló tendenciát mutat, azonban összességében Fegyverneken nagyobb
mértékű a munkanélküliek aránya az állandó népességhez viszonyítva.

60
Fegyvernek Város Önkormányzata

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK – Előterjesztési változat
20. ábra: A munkanélküliség aránya, összehasonlító ábra
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Forrás: KSH

A pályakezdők munkanélkülisége további problémát vet fel, hiszen szakmai tapasztalatszerzés hiányában
nehezebben tudnak elhelyezkedni, munkakapcsolatokat kialakítani, mely helyzetet gyakornoki programok,
mentorhálózatok kialakításával lehetne orvosolni.
Szükséges megemlíteni azt is, hogy a foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok (megváltozott munkaképességűek, román, általános iskolát el nem végzett felnőttek, stb.) egyre
tartósabban szorulnak ki a munkaerő piacról. Az ő elhelyezkedési lehetőségeik javítása érdekében szükséges
integráló képzések, tananyagok kidolgozása, tanácsadások, foglalkozások tartása.
A munkaerő elvándorlásának megakadályozása, annak helyben tartása és a térségbe vándorlása érdekében a
gazdaság élénkítésére, munkahelyek teremtésére, szociális háló kialakítására van szükség.
Gazdasági szempontból a város térbeli elhelyezkedése, közlekedési elérhetősége pozitívan hat, ugyanakkor a
közutak átmenő forgalma nagy környezetterhelést jelent, az intézményi funkciókat zavarja.
1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

Fegyverneken 2015-ben a lakásállomány 2 643db volt. A város lakásállománya 2005-höz képest 46-al csökkent,
ami 1,74%-os fogyatkozást jelent.
21. ábra: Fegyvernek lakásállománya, 2005-2015
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Forrás: Ingatlan adattár 2011, KSH
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A város lakásállománya 2005-höz képest 46-al csökkent, ami 1,74%-os fogyatkozást jelent.
2000 és 2012 között 95 lakást/családi házat építettek fel, összesen majdnem 8117 négyzetméter alapterülettel.
2001-ban 1384 nm lakás épült, 2006-ban 1310 nm lakóingatlant építettek a városban. Ezt követően gyorsan
csökkent az építkezések volumene. A folyamat a mélypontját 2011-ben érte el, amikor mindössze 219 nm
alapterületű lakás épült.
22. ábra Épített és megszűnt lakások Fegyverneken, 2000-2012
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Forrás: KSH

23. ábra: Értékesített lakások átlagos forgalmi értéke
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1.10

Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz
és intézményrendszere

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Fegyvernek város intézményeinek fenntartásában, a város fejlesztésében a legfontosabb tényező a város
költségvetése, annak stabilitása. Az önkormányzat éves költségvetésének készítésekor a város stabil pénzügyi
pozícióinak megőrzésére, a lakosság életszínvonalát javító szolgáltatások bővítésére, a város gazdasági
potenciáljának növelését segítő fejlesztések megvalósítására és megfelelő tartalék képzésére törekszik.
Az önkormányzat és az állam közötti feladatmegosztás változása miatt 2013-tól jelentős változások történtek a
város költségvetésében. A bevételi oldal változásai közé tartozik, hogy a feladat-átstrukturálás miatt megszűnt az
önkormányzat személyi jövedelemadóból való részesedése, az illetékbevételek elkerültek a várostól, valamint a
beszedett gépjárműadó 40%-a marad a városnál.
Az önkormányzat saját bevételei közül a legnagyobb volument a helyi adó bevételek képviselik, amelyeket három
jogcímen állapít meg: magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó.
Gazdaságfejlesztési szempontból a közhatalmi bevételek közül a helyi iparűzési adó jelentősége kiemelkedik.
A szabálysértési pénz és helyszíni bírságok további bevételi elemeknek tekinthetők.
24. ábra: Helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adóbevételek alakulása (eFt)
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján, annak keretei között a
települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozhatja a vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlását. A
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzati vagyon felosztása az alábbiak
szerint alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot különböztet meg: üzleti vagyont és törzsvagyont. A
törzsvagyon körébe tartozó tárgyak forgalomképtelenek, illetve korlátozottan forgalomképesek. Az önkormányzat
forgalomképtelen törzsvagyona a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból áll. Fegyvernek rendeletileg is szabályozott vagyongazdálkodásának
célja, hogy megteremtse a biztonságos feladatellátás feltételeit, a kiszámítható és átlátható gazdálkodást,
biztosítsa a pénzügyi egyensúlyt, megőrizze és növelje a vagyon értékét, valamint biztosítsa a vagyon piaci
értéken történő bérbeadását. A kiegyensúlyozott gazdálkodást mutatja, hogy az önkormányzat 2016. évi záró
mérlegének főösszege 4.942.336 eFt volt. Működési célú hitellel nem rendelkezett az Önkormányzat a 2016. évi
záráskor.
Fegyvernek önkormányzata a 2015-2019. időszakra vonatkozóan rendelkezik elfogadott gazdasági programmal,
amely helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat
költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
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figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását
szolgálják.
1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere

A városban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a képviselőtestület rendelkezik. A
képviselőtestület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek között az erre a célra
rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő
biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a város térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A
képviselő-testület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselőtestület különböző
bizottságai.
Pénzügyi Bizottság
Oktatási és Szociális Bizottság
A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása az önkormányzati tulajdonú városfejlesztő társaságnak a
feladata.
A gazdasági program tartalmazza a városfejlesztés, vagyongazdálkodás, városüzemeltetés, humán és szociális
szolgáltatások, kultúra és sport terén a település rövid és középtávú elképzeléseit, terveit.
A gazdaságfejlesztési programban is nevesített fejlesztési elképzelések (nem prioritási sorrendben) a
következők:
Ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása, az ivóvízhálózat rekonstrukciója.
(Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelésében.)
Szennyvíztisztító hálózat kiépítése, szennyvíztisztítás technológiai hátterének korszerűsítése.
Település belterületének átfogó rendezése.
Holt-Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú fejlesztések.
Oktatási (KLIK vagyonkezelésében), nevelési infrastruktúra fejlesztése, felnőtt képzés,
foglalkoztatás segítése.
Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek védelme.

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység

Az elmúlt években az önkormányzat számos gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket hajtott végre. A
gazdaságot is érintő fontosabb beruházások és projekt a következők voltak az elmúlt időszakban:
Zöld város kialakítása Fegyverneken
Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében
Fegyvernek Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
Olyan közvetlen hatású eszköz, mint pl. ipari park, inkubátorház létrehozása, fejlesztése és működtetése,
gazdaságfejlesztéssel, befektető-vonzással foglalkozó szervezet létrehozása és működtetése nem történt még
meg a városban, de erre való törekvések egyes fejlesztési elképzelésekben, pl. a felhagyott, barna mezős
területnek számító Malom épület fejlesztésében már megjelentek.
Közvetett eszközök közül a kapcsolatépítés jelent meg az országos szervezetekkel, mint például a Széchenyi
Programirodával, a Kereskedelmi és Iparkamarával és egyéb megyei, országos gazdaságfejlesztésben érdekelt
szervezetekkel.
A gazdaságfejlesztés adminisztratív eszközei többnyire a helyi rendeleteken keresztül érvényesülnek. Ezek
egyrészről a vállalkozások működését is befolyásoló szabályozások, a városrendezési terv és egyéb
dokumentumok, melyek meghatározzák a működéshez kapcsolódó, köztük az infrastruktúra feltételeit.
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Az önkormányzat e mellett fontosnak tarja, hogy jó partneri kapcsolatot alakítson ki a helyi gazdasági
szereplőkkel annak érdekében, hogy a város gazdasága fejlődjön, erősödjön.
1.10.4 Foglalkoztatáspolitika

Az új önkormányzati törvény hatályba lépésével a közalkalmazottak és köztisztviselők (általános és középiskolai
tanárok, okmányirodai munkatársak egy része) jelentős száma azok a Klebelsberg Központ és a Járási Hivatal
részére történő átadásával szignifikánsan csökkent, ezzel együtt az önkormányzat dolgozóinak száma is.
A költségvetési szervek és a tisztán önkormányzati tulajdonú vállalkozások révén még így is jelentős
foglalkoztatónak számít az önkormányzat a városban.
Az önkormányzat legfőbb gondjainak egyike a város nagyon alacsony foglalkoztató képessége. A
közfoglalkoztatás rendszerén keresztül befolyással bír a munkanélküliek ellátására, és közvetlen
szolgáltatáskínálattal jelenik meg a város gazdaságában.
A Város Esélyegyenlőségi Programjában több tervezett beavatkozás is a foglalkoztatás elősegítését szolgálja. A
megvalósult közmunka programok is ezt a célt szolgálták.
Az önkormányzat a foglalkoztatási helyzeten közfoglalkoztatás keretében próbál segítséget nyújtani. A
közfoglalkoztatás keretében a foglalkoztatottak településtisztasági, közterület-rendezés, intézmények
karbantartási, belterületi vízrendezési, szociális és oktatási intézményi kisegítői feladatokat láttak el.
A gazdaságfejlesztési tevékenységeknek köszönhetően lehetővé válik, hogy az ide látogató turisták, az itt
letelepedni vágyók egy élénk, gazdaságilag és szociálisan prosperáló településre érkezzenek, amely biztosítani
tudja a megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai szolgáltatásokat, melyek hozzájárulnak a
munkahelyek bővítéséhez, ösztönzik a magántőke bevonását, civil szerveződéseket.
1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás

A városban önállóan elfogadott lakáskoncepció nincs. A helyi önkormányzat törekszik az önkormányzati
tulajdonú vagyon megtartására, növelésére.
Az önkormányzat 13 db lakáscélú ingatlannal rendelkezik, melyekben összesen 22 lakás található. A lakások a
főbb útvonalak mentén, a Damjanich János úton és a Szent Erzsébet úton helyezkednek el. Az ingatlanok
állapota rendkívül rossz, műszakilag elavultak, felújítások, modernizálásuk szükséges.
Fegyvernek esetében a pénzbelei ellátások formáit, azok juttatásának feltételeit a 32/2012.(VI.01.) önkormányzati
rendelet a szociális ellátások szabályozásáról című dokumentum tartalmazza.
25. ábra: A lakásfenntartási támogatás idősoros adatai
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1.10.6 Intézményfenntartás

Önkormányzat által fenntartott intézmények (pl. általános iskola, óvoda, művelődési ház, könyvtár) működtetése,
karbantartása az intézményfenntartás az egyik legnagyobb kihívás. A szakmai színvonal fenntartása, fejlesztése
mellett a gazdaságos működtetés biztosítása a cél.
Az intézmények harmadik csoportját azon „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény”, valamint „A
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény” szerinti önkormányzati köznevelési intézmények alkotják, amelyek 2013. január
1-jétől állami fenntartásba kerültek. Ennek keretében az érintett intézmények szakmai munkájának irányítása az
állam feladata a Klebelsberg Központon keresztül, míg a működtetés feltételeit az önkormányzat biztosítja.
Az állami (általános iskola) és önkormányzati szervezetek (óvoda) mellett egyházi fenntartásban lévő oktatási
intézmény nem található a településen.
1.10.7 Energiagazdálkodás

A város energiaellátásának helyzetét az 1.16. fejezet mutatja be.
Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési dokumentummal nem
rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni, amelyek a hatékonyabb energiafelhasználást
támogatják. A város az elmúlt időszakban számos energetikai hatékonyság növelő beruházást valósított meg,
illetve készített elő intézményeiben, és a jövőbeni fejlesztések fókuszában is a megújuló energiahordozók
hasznosításával történő épületgépészeti korszerűsítések állnak.
26. táblázat: Fegyvernek város energiahatékonysági fejlesztései 2016-tól
Támogatás összege
(Ft)

Megvalósítás
ideje

TOP-2.1.2-15-JN1 - Zöld város kialakítása

100 000 000

2018.11.05

TOP-3.2.1-15-JN1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

168 800 998

2018.09.30

TOP-1.4.1-15-JN1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

270 000 000

2018.08.31

KEHOP-2.2.4-15 - Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés
megvalósítására

691 666 911

2016.05.26

A projekt címe

Forrás: www.palyazat.gov.hu

Ahogy az előző táblázatból is látszik, az önkormányzati épületek, intézmények jelentős része esetében részben
vagy egészben megújuló energia hasznosítással történik majd hamarosan a működés.
A jövőbeli intézmények fejlesztésének esetén a megújuló energia hasznosítás továbbra is fontos szerepet fog
betölteni.
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1.11

Településüzemeltetési szolgáltatások

A 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi önkormányzatok által ellátandó
településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: köztemetők kialakítása és fenntartása, a
közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek
parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen
élő lakosság, vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek
kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához
szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben definiáltak mellett például: hó- és
síkosság mentesítési feladatok, szúnyoggyérítés, köztisztaság, hulladékelszállítás biztosítása, kutak
üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, utcanév-táblák kihelyezése ,külterületi ingatlanok
gyommentesítése stb.).
Az önkormányzat ezen feladatokat összetettségük miatt több, az önkormányzat többségi tulajdonában
álló/közszolgáltatóként megbízott cégeken keresztül látja el.
A városüzemeltetési feladatokat a Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény látja
el. Szolgáltatásai:
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
Települési hulladék begyűjtés, szállítás
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése
Zöldterület kezelés
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés
Köztemető fenntartás, működtetés
Erdőgazdálkodás
Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás
Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás
A városban az E-ON biztosítja az áram-, a Tigáz és a Főgáz a gáz-, a Fegyvernek Mezőgazdasági
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény az ivóvíz és közműves szennyvízelvezetés és -tisztítási, a
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. pedig a hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat.
A kötelező egészségügyi, szociális, oktatási, nevelési és közművelődési szolgáltatások teljes körűen biztosítva
vannak a városban, melyeket önként vállalt szolgáltatások is kiegészítenek. Az önkormányzat elsősorban a
Polgármesteri Hivatalon és intézményein, illetve gazdálkodó szervezetein keresztül látja el ezen feladatait.

67
Fegyvernek Város Önkormányzata

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK – Előterjesztési változat

1.12

Táji és természeti adottságok vizsgálata

1.12.1 Természeti adottságok

Fegyvernek a Tiszántúlon, a Tisza holtága partján fekszik. Természetföldrajzi szempontból közigazgatási területe
az Alföld középső részén, ezen belül a Közép-Tiszavidék középtájon található. Kistája a Szolnok- Túri-sík,
területe 71,48 km2.
12. térkép: Részlet Magyarország térképéről, Fegyvernek megjelölésével

Forrás: Google Maps

Domborzat
A kistáj 80-105 m közötti tszf-i magasságú, löszszerű üledékkel fedett hordalékkúp síkság. A felszín több mint
50%-a az alacsony ármentes síkság, Ny-i része enyhén hullámos síkság, a peremeken az ártéri síkság orográfiai
domborzattípusba sorolható.
Geológia (földtan)
A medencealjzatot túlnyomórészt a 3-4 km mélységben elérhető kréta flis alkotja, D-en pedig vulkánivulkanoszediment képződmények, metamorfitok és mezozoos törmelékes kőzetek alkotják egyaránt.
A felszínen 8-10 m vastag, egészen finom szemcsés folyóvízi üledék rakódott le, amely löszösödött, a
legnagyobb részét ez a löszös anyag, lösziszap borítja, hozzá igen jelentős téglaanyag készletek kapcsolódnak.
Nagyobb területeket borít a holocén réti lápi agyag. A legidősebb képződmény a Tisza holocénbeli letaroló
tevékenysége következtében szigetszerűen megjelenő, löszös homokkal fedett futóhomok.
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13. térkép: Szolnok- Túri-sík kistáj

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere

Éghajlat
A kistáj E-i része mérsékelten meleg- száraz, a D-i részek a meleg-száraz éghajlatú területekhez tartoznak. Az
évi napfénytartam 1970 és 2020 óra közötti, nyáron 790-800, télen 190 óra az átlag. Az évi középhőmérséklet
10,2-10,4 °C. A legmelegebb hőmérséklet 34,5, a leghidegebb -17 °C. A csapadék évi összege 490-510 mm,
Kenderesen az 520 mm-es évi csapadék átlagos is meghaladja. Az ország legszárazabb vidéke ez a terület.
Átlagosan 32-34 hótakarós nap várható, a hótakaró 15-16 cm vastag. A kistáj ariditási indexe 1,40 körüli, a D-i
részeken 1,45. Az uralkodó szélirány az É-i, a D-i és a Ny-i, az átlagos sebesség 2,5 m/s. A kistáj egy része igen
száraz, kevés csapadék indokolja az öntözéses gazdálkodást.
Vízrajz
Kelet felől a Hortobágy-Berettyóra támaszkodik, míg nyugaton kanyargós peremmel néz a Tisza árterére. A
Tiszához csak kevés vízforrás indul. Ilyen az Alcsi-Holt-Tiszához folyó Kengyeli-főcsatorna, majd a CibakházaMartfűi-főcsatorna. A Hortobágy-Berettyó ide tartozó 70km-es szakaszához vezetnek: Köles-Őzes-csatorna,
Karcagi I. sz. főcsatorna, Villogató-csatorna, Kakat-éri-csatorna, Gástyási-csatorna, Túrkevei-csatorna, VarasériÁlomzugi-főcsatorna. A Hármas-Körös délről 21km-en határolja a tájat. Hozzá vezet a Mezőtúri-főcsatorna.
Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
Vízjárási adatokat a Hortobágy-Berettyó és a Hármas-Körös:
A Hármas-Körös vízállását a torkolati árvízkapuval befolyásolják. Az árvizek kora tavasszal és kor a nyáron
jelentkeznek. Ilyenkor a belvizeket levezető főcsatornák is nagyobb vízhozamokat vezetnek. Az ősz viszont a
kisvizek időszaka. A Hármas-Körös és a csatornák vízminősége II. osztályú. A belvízveszélyt jelni, hogy a
csatornahálózat összhossza 1500 km-t is meghaladja. Túrkeve alatt éri el a Hortobágy-Berettyó a 22,5 m3/s
vízvezetésre kiépített Nagykunsági- főcsatornát.
A kistájnak számos tava van. kisebb részben természetesek (5; 10,7 ha), amelyek területe nem számottevő. A
Hortobágy-Berettyó és a Hármas-Körös jobb partján 6 holtág található 240 kh felszínnel. Közülük a mezőtúri (40
ha), illetve a halásztelki (145 ha) a legnagyobb. Még több különféle célú mesterséges tározó halastó (17 db, 1600
hm feletti kiterjedéssel); a karcagi (159 ha), a kenderesi (146 ha) és a kakati (157 ha) tározók is nagyok, de a
sóskúti (416 ha) a legtekintélyesebb (Kenderestől északra).
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A „talajvíz” mélysége Fegyvernektől délre Mezőtúr- Mesterszállás 6 m alatt van, Karcag- Kisújszállás- Túrkeve
körzetében 2-4 m között, máshol 4-6 m között. A talajvíz szintje az elmúlt évtizedekben érezhetően emelkedett.
Mennyisége sehol sem jelentős. Kémiai jellege Fegyvernektől keletre, Karcag és Kisújszállás között, de elszórtan
máshol is – főleg a Hortobágy-Berettyó mellékén – nátrium-, máshol kalcium-megnézium-hidrogénkarbonátos.
Keménysége Fegyvernek-Kisújszállás-Mezőtúr között meghaladja a 35 nk° között van. A szulfáttartalom
Mezőtúr-Törökszentmiklós-Karcag között meghaladja a 600 mg/l-t is, másutt 300mg/l alatt van.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma nagy; mélységük átlaga nem haladja meg a 200m-t.
Vízhozamuk mérsékelt, de nagyobb mélységből nagy vízhozamokat is mernek. Kisújszállás fürdőkútja 53°C-os,
Mezőtúré 54 °C-os, Tiszaföldváré 71 °C-os, Törökszentmiklósé 65 °C-os, Túrkevéé 76°C-os. Többségükben
kloridos-hidrogénkarbonátos típusúak.
A közüzemi csatornahálózat csak részlegesen építi ki, a meghatározó mértékben a városokra koncentrálva. Így a
közcsatornával ellátott lakosok aránya 2008-ban még csak 60%-ot tett ki, mára viszont a település teljes területén
kiépült a csatorna hálózat.
26. ábra: Csapadékviszonyok a 2012-es hidrológiai évben

Forrás: http://doktori2.unideb.hu/wp-admin/docs/otdk/Pasztor_Istvan_2015_OTDK.pdf
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14. térkép: Fegyvernek és környékének vízrajza

Forrás: http://www.kvvm.hu/

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek részletes bemutatása az 1.17.2 fejezetben történik.
Növényzet
A szántók utalta kistáj potenciális növényzetének képét a löszpusztagyepekkel és löszcserjésekkel mozaikos
mocsarak határozzák meg. Szórványos természet közeli növényzetét ma főleg a kistáj szegélyeiben sziki rétek,
nádasok, fajszegény magassásrétek, nagyobb vízterek hínár vegetációja és ültetvény jellegű erdők képviselik.
Flórájának középhegységi kapcsolata gyenge. Szolonyeces típusú szikesek fordulnak elő, a padkásodás igen
ritka (pl. Kecskeri-legelő).
Több a cickórós, mint az ürmös gyep (bárányparéj – Camphorosma annua, seprűparéj – Bassia sedoides, heverő
seprű – Bassia prostrata, szikárszik – Petrosimonia triandra, sziki ballagófű – Salsola soda).
A puhafaligetek (nyári tőzike – Leucojum aestivum), mezofil lomberdők (gyöngyvirág – Convallaria mujulis, erdei
estike – Hesperis sylvestris, zöldes sás – Carex divulsa, nehézszagú pólyaorr – Gernaium robertianum,
édeslevelű csüdfű – Astragalus glycyphyllus, zsidócsereszny – Physalis alkekengi), valamint a tatárjuharos – és
sziki tölgyesek maradványai (pl. Kisújszállás: Öregerdő) inkább csak lágyszárú növényzetükben lelhető fel (bérci
here – Trifolium alpestre, parlagi rózsa – Rosa gallica, sziki és buglyos kocsord – Peucedanum officinale, P.
alsaticum, réti őszirózsa – Aster sedifolius).
A diverz löszpuszta- és erdőssztyep-vegetáció (macskahere – Phlomis tuberosa, gór habszegfű – Silene
bupleuroides, törpermandula – Prunus tenella, szennyes ínfű – Ajuga laxmannii, karcsú orbáncfű – Hypericum
elegans, pusztai gyújtoványfű – Linaria biebersteinii) főként mezsgyéken, kunhalmokon, gátakon, ill. extenzív
gyümölcsösökben maradt fenn. A rétek főként ecsetpázsitosak.
A mocsárréteken és mocsarakban a gyakoribb sásfajok mellett a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), a
keserű édesgyökér (Glycyrrhiza echinata) jellemző, a zsiókások szórványosak.
A terület iszapnövényzete gazdag (látványfajok – Elatine spp., iszaprojt – Limosella aquatica, iszapfű – Lindernia
procumbens, henye káka – Schoenoplectus supinus), hínárvegetációja értékes.
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Sok a kipusztult faj: óriási útifű (Plantago maxima), tatorján (Crambe tataria), pusztai árvalányhaj (Stipa pennata),
dunai szegfű (Dianthus collinus), hólyagos here (Trifolium vesiculosum), hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana).
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálványfa (Ailanthus
altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, japánkeresűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1.
Állatvilág
Fegyvernek állatvilága változatos. A terület gazdag rovarvilágába sáskák, szöcskék, méhek, darazsak, szitakötők
tartoznak. A madarak közül a cinegét, a barázdabillegetőt, a harkályt, a búbos bankát, a pacsirtát és a szalakótát
találhatjuk meg. Gyakran hallható a kakukk, az örvös galamb, a balkáni gerle hangja is. A nyári időszakban
időnként felhangzik a villanyoszlopokon, a kéményeken az évről évre visszatérő gólyák kelepelése. A
mezőgazdasági területek egyik leggyakoribb madara a fácán, a kék- és a vörös vércse. Jellegzetes a
szántásoknál a barázdabillegető és a hantmadár. A szántó traktorokat csapatostól kísérik a danka sirályok és a
vetési varjak. A mezei pacsirtával a legelőkön, búbos pacsirtával az utak mentén találkozunk. A mezei veréb az
út menti fasorok gyakori madara. A bánhalmi halastóban gyakran előfordul a kiskócsag, a nagykócsag és egyéb
gémféle.
A szabadon élő emlősállatokat a mezei, illetve az üregi nyúl, az őz, és a róka képviseli. A mezőgazdaságban
nagy károkat okozhatnak a mezei pockok, a hörcsögök és az ürgék. A kertekben gyakori vendég a sün és a
vakond. A vizekben a legjelentősebb halfaj a dévérkeszeg, a kárász, a durbincs, a csuka, a törpeharcsa és a
ponty. A gátoldalakon a vizek partján időnként látni fürge gyíkot is.
A kétéltűek közül gyakori a kecskebéka. A mai vízi világ nem nyújt a régi mocsár- és rétvilághoz hasonló
feltételeket, de faunája még így is gazdag. A gerincteleneket a szúnyog és a szitakötő képviseli.
1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet

Fegyvernek jellemzően síkvidéken található, alapvetően mezőgazdasági művelés alatt álló területekkel, valamint
a Tisza által meghatározott környezetben helyezkedik el. Fegyvernek természetföldrajzi helyzete, a város és
környezetének domborzata, az éghajlat, a környező talajok termőképessége, a felszíni vizek bősége
meghatározták a táj szerkezetét, a tájhasználat alakulását.
Az itt lakók rendkívül tudatos tájhasználattal termékennyé és lakhatóvá tették a folyók árterét. Az úgynevezett
ártéri- vagy fokgazdálkodás a Kárpát-medence nagy síksági folyói mentén általánosan elterjedt volt a
középkorban. A fokok működtetésével és az alkalmazkodó tájgazdálkodás révén biztosították, hogy a vizek egyegy területen csak a szükséges időszakban és mennyiségben legyenek jelen.
Jellemző a környező területekre a sok és nagy kiterjedésű erdő (XVIII századi leírások szerint ezek magas törzsű
gyertyános-sziles-tölgyesek voltak), valamint az apró homokszigetek.
A 19. század második felében kezdett kiépülni Fegyvernek mai arculata, a korszakra jellemző polgári és paraszti
lakóházak mutatóban még ma is fellelhetők. Az országos infrastruktúrafejlesztés és iparosodás sokat változtatott
a településképen. Vasútállomás, posta, gőzmalom, községháza és kaszinó épült. Az izraeliták és a római
katolikusok is saját templomot kaptak, önálló plébánia kezdte meg a működését. A történelmi egyházakhoz
szorosan kapcsolódva megindult az oktatás magyar és német nyelven. A Tisza szabályozása új termőterületeket
engedett át a gazdáknak, tovább öregbítve az itteni szántóföldi- és szőlőkultúra, és a ménesállomány amúgy is jó
hírnevét.
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15. térkép: Fegyvernek és környékének térképe 1806-1869 között

Forrás: Habsburg birodalom második katonai felmérésének térképe

A belvizeket rendezni próbáló szabályozások, intézkedések után az egykori lápi községek mezőgazdasági
településekké alakultak, az ármentesítés és lecsapolás eredményeként alapvetően kultúrtájjá változtak a
mocsaras területek. A folyószabályozások következtében jelentős mértékben gyarapodott a népesség, változtak
a demográfiai sajátosságok, az életkörülmények. A csapadék és a belvizek hatására manapság is találhatók
lápok a területen, ami kedvez az egyedülálló lápi, mocsári élővilág kialakulásának, fennmaradásának.
Fegyvernek külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa szerint a
következőképpen jellemezhető. A várost körülvevő területeken nem öntözött szántóföldek vannak. Ezek mellett
foltokban találhatók elsődlegesen mezőgazdasági területek és legelők a közigazgatási terület északi részén.
16. térkép: Fegyvernek és környékének tájhasználati térképe

Forrás: Corine
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1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

1.12.3.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Fegyvernek közigazgatási területén országos jelentőségű tájképvédelmi terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi
Körzet, ami a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén található országos jelentőségű védett terület. 1978ban alapították, kiterjedése 16476,11 hektár.
1.12.3.1.2 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a természeti vagy kulturális
örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező
területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek találhatók.
A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló terület a
Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, mely a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található.
Helyi természeti érték – tájvédelemi terület a Tintagyep (tintalapos) Helyrajzi száma: 0283. (gyep)
Fegyvernek határában a település jellegzetes síkvidéki mezőgazdasági területei, ültetvényerdőinek tömbjei,
kisebb-nagyobb külterületi építményei váltakoznak. Az alföldi táj képét változatossá tevő, az élővilág számára
menedéket nyújtó tájképvédelmi szempontból jelentősek az un. szegélyek.
Szegélyek a különböző szomszédos élőhelyek találkozási vonalai (árokpart-csatornapart, erdőszél), a síkfelületek
és ettől eltérő, kiemelkedő domborzati elemek találkozási vonala (magaspart-vízfelület-nádas), a külterületet
behálózó csatornarendszerek mentén, telek (mezsgye) határokon és külterületi utak mentén alakultak ki.
Tájképi szempontból értékesek a szántóművelés síkjából kiemelkedő kunhalmok, homokhalmok, tanyák, a
hozzájuk tartozó tanyafásítások, hagyományos gazdasági épületek, tájfásítások, mezővédő erdősávok, dűlőutak
menti fasorok, vízállásos, mocsaras területek, egykori morotvák, anyagnyerő-helyek maradványai.
A megmaradt gyepterületek akár a szántóföldi kultúrákhoz, akár az összterülethez viszonyítjuk alacsony
arányúak, ezért természetvédelmi, tájvédelmi szempontból igen értékesek. Nagygyepes kavicsosparti legelő,
ahol a szikes ősgyepen kívül a jelentős hazai fafajok is megtalálhatóak. Az Annaházi-legelő a védett pusztai
madárfajok egy részének ad otthont, a Kocsordi-legelő a vonuló vízimadarak kedvenc pihenőhelye.

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék

1.12.3.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és környezetében
Két Natura 2000-es terület is található Fegyvernek közigazgatási területén. A Natura 2000 SCI terület azonosítója
HUHN20015 és a Natura 2000 SPA terület azonosítója HUHN10004.
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17. térkép: Fegyvernek és környékének Natura 2000-es területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

A Tisza mentén a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet, amely Natura 2000-es terület, egyaránt kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési és madárvédelmi terület. A kék színnel ellátott területek a nemzetközi ökológiai hálózat
részét képezik.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található különleges madárvédelmi területek a
Közép-Tisza (HUHN10004) Fegyvernek 0378, 0379, 0380, 0381 hrsz.-ú területek, és a kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területek Közép-Tisza (HUHN20015) Fegyvernek 0378, 0379, 0380, 0381 hrsz.-ok.
1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és környezetében
Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen nem találhatóak, de közvetlen környezetében
az alábbiak.
A településtől nyugatra található a Közép-tiszai tájvédelmi körzet, ami az utolsó, még többé-kevésbé természetes
állapotú területek foltjainak hálózata, amelyeket mezőgazdasági területek választanak el egymástól. Ezek a
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védett területek jellemzően kisebb-nagyobb gyepfoltok, természet közeli állapotban megmaradt legelők, szikes,
mezőgazdaságilag nehezen hasznosítható területek és alacsonyabb fekvésű nedves rétek, mocsárrétek. A
védett területek hűen őrzik az Alföld valaha volt tájképének lenyomatát és igen gyakran a fokozottan védett,
értékes fajoknak élőhelyet biztosítva.
18. térkép: Fegyvernek és környékének nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a város igazgatási területe a
tájképvédelmi terület övezetébe sorolt. (Tisza-folyó és ártere, Kocsordi-Hármashatár rész).

Alsóréti Holt Tisza belterülettel szomszédos kanyarulata

zöldfelületi fejlesztésre kijelölt rekultivált volt anyagnyerőhely, Vágner-gödör
többfunkciós szabadidő- és sportcentrum számára alkalmas területe
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1.12.3.3 Ökológiai hálózat

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település területén és a környező
területeken.
Magterületek: Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és
genetikai rezervátumai.
Ökológiai folyosók: A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek vagy kisebb-nagyobb
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók biztosítják. Ezek
az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt
populációk között.
Pufferterületek: A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az
esetleges külső káros hatásoktól.
19. térkép: Fegyvernek és környékén az ökológiai hálózat területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése

Fegyvernek területe a főközlekedési utak csomópontjában alakult ki.
Az ember a tájban végzett tevékenysége, a táj használata, alakítása, befolyásolása, a tájhasználati módok
felhalmozódása előbb-utóbb konfliktusokhoz vezet. “Valamennyi új tájhasználati mód az ökológiai, az ökonómiai
és a tájképi potenciálok közötti egyensúlyt befolyásolja, módosítja”. Ezek a konfliktusok mind jellegükben, mind
hatásukban igen sokfélék lehetnek.
A lakóterületi és gazdasági fejlesztési elképzeléseknek teret, területet biztosítva folyamatosan növekszik és
tovább fog növekedni a települési terület.
Az új beépítésre szánt területek kijelölésénél szükséges figyelembe venni a tervezett úthálózat szerkezetátalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, illetve védelemre tervezett természeti területek
helyzetét, hiszen jelentős hatással vannak erre ezek a beavatkozások.
A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket foglalnak el, természet közeli területeket
csak kivételes esetben érintenek. A belterület növekedése során szükséges a települési terület túlzott
kiterjedésének, a belterületek összenövésének megakadályozása, az ökológiai hálózat folyamatosságának
biztosítása.
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A település mellett halad el a MÁV 100. számú vasútvonala, valamint a 4-es számú főút, amelyek egyben
Románia és Ukrajna felé irányuló nemzetközi tranzitvonalak.
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1.13

Zöldfelületi rendszer vizsgálata

A települések zöldfelületi rendszerét, illetve annak bővítési lehetőségét a település szerkezete határozza meg, az
alkalmazandó növények listáját a természetföldrajzi adottságok jelentősen befolyásolják.
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei

A település belterületén a zöldfelületi rendszer fő elemei a városi és városrész szintű közparkok, a közkertek, a
lakóterületi közkertek, a közlekedési területek zöld sávjai, fasorai, valamint a jelentősebb intézménykertek és a
zöldfelületi jellegű közintézmények.
Az önkormányzat feladata a parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozása, belterületen 6,9123 ha,
külterületen kb. 8 ha terület.

1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló
meghatározó elemek

szempontból

lényeges,

a

zöldfelületi

karaktert

Fegyvernek zöldterületeinek nagy részét természetközeli vegetáció (nádas területek, belterületi telkek gazdasági
és kerti növényzete), a településen (kül- és belterületen egyaránt) fellelhető volt anyagnyerő helyek, volt belvízerek, hajdani vízfolyások kiszáradt medreinek ligetes növényzete alkotja.
Az elsődlegesen kondicionáló célú, közhasználatú zöldfelületek: az intenzíven fenntartott közparkok, közkertek
területe, további közhasználatú zöldfelületi elemek játszóterek, sport- és tornapályák, pihenőhelyek, és a
vásártér.
Korlátozottan közhasználatú zöldfelületi elemek az intézmények zöldfelületei (iskolakertek, óvodakertek, orvosi
rendelő kertje, és az egyházi épületeket körbeölelő növényzet és a temetők).
A belterületi utakat kísérő széles zöldsáv, a nagy telekméretű ingatlanok kertjei. Sajátos eleme a városi
zöldfelületi rendszernek a Fegyverneki Holt-Tisza mentén külterületen található, de a közelsége, a fenntartás
intenzitása és növényállománya miatt a belterületi zöldfelületi rendszerhez sorolható összefüggő, jelentős
növényzettel borított, a város felől földművel (gáttal, magasparttal) határolt hajdani ártér.
Zöldfelületi „elemként” megjelennek még a rendezetlen, rombolt területeken lévő ápolatlan területek
növénytársulásai is. (pl.: a volt anyagnyerő-hely a belterületen: Vágner-gödör, Gyónyi utca)
1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság mennyiségi és minőségi értékelése

A közhasználatú közparkok, közkertek, és intézményi zöldfelületek, zöldfelületi elemek szigetszerűen
helyezkednek el a település belterületén.
A település biológiailag aktív felületeinek nagysága jelentős. Ezen belül a klasszikus értelemben vett, a
lakosságot szolgáló, minőségi zöldfelületek aránya a város területéhez képest kicsi.
Fegyvernek zöldfelületi elemeinek jelentős része a települést észak-dél irányban átszelő, valamint a nyugat-kelet
irányú főutak mentén találhatók.
Fejlesztendő területként az alábbi felületek lettek eddig korábban meghatározva:


közhasználatú közpark, közkert létesítése:
o Fő utca és az Ady E. utcák találkozásánál
o a műemlék Nepomuki Szent János szobor környezetének kertépítészeti kialakítása
o az Ifjúsági park területén turisztikai, rekreációs és közösségépítő célú zöldfelületi fejlesztések
o településszintű zöldfelületfejlesztés a külterületen: a Holt-Tisza part rendezése, helyi
jelentőségű kerékpárút és pihenőhelyekkel gazdagított sétány kialakításával a városi sporttelep
- Ifjúsági parktól a Viola utcáig,
o településszintű közpark létesítése kertépítészeti eszközök felhasználásával a „Vágner-gödör
helyén” többfunkciós sport és szabadidőcsarnok épületegyüttesének kialakításához
kapcsolódva,
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pihenőpark létesítése a volt anyagnyerőhely szomszédságában (Vágner-gödör mellett, Gyónyi
utca, Schőnherz utca),
o Vajda J. utca (Hrsz. 44) jelenlegi zöldterületen kertépítészeti, kertészeti eszközökkel minőségi
zöldfelületi elem létesítése,
o Szapárfalui részen a Katolikus Templom és az Ady E. utca közötti jelenleg funkció nélküli
zöldterület településszintű közparkká fejlesztése
gazdasági területfejlesztéshez kapcsolódó zöldfelületi elem kialakítása:
o utcafásítás, és növény-védősáv létesítése a Budai Nagy A. utca menti tervezett gazdasági
területen
o Kun Farkas utca és a Fő út közötti terület kertépítészeti és kertészeti fejlesztése,
o a tervezett termelői piac környezetének kertépítészeti, kertészeti eszközökkel történő
kialakítása
zöldfelületi rendszer hálózati elemeinek fejlesztése:
o az Úttörő és Csillag utcák közötti területen az utcanyitáshoz kapcsolódó fásítás
o széles utcák növényzetének kertészeti eszközökkel történő fejlesztése
o Szent Erzsébet utca növényállományának megújítása
o





1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái

Általánosos tapasztalható probléma, hogy a zöldfelületek jellemzően gondozott, de leromlott állapotban vannak.
A növényzet elöregedett.
Konfliktusként jelölhető meg, hogy a Tisza folyó és árterülete, vízgazdálkodási terület, ahol beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki. Szintén zöldfelületi konfliktus forrásként azonosítható, hogy a meglévő és tervezett
országos természeti értékek (régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű terület, kunhalmok, Natura 2000 területek)
törvényerejű védettségénél fogva országos rendelkezés hatálya alá esnek, ezért bármilyen tevékenység vagy
beruházás ezen a területen fokozottabb körültekintést és előkészítést igényel.
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1.14

Az épített környezet vizsgálata

Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén, a Tisza egyik holtágának partján elhelyezkedő
település. Budapesttől kb. 150 km-re, keletre fekvő kisváros. Budapest felől az M5-ös autópályán elindulva
Szolnok felől alsóbbrendű utakon érhető el a város. A megyeszékhelytől, Szolnoktól 30 km-re található. Vasúton
a 100. számú Szolnok–Kisújszállás vonalon érhető el. Fegyvernek a Törökszentmiklósi járáshoz tartozó
település, a járásszékhely után a járás második legnépesebb városa.
Térszerkezeti funkcióit megalapozza a Tisza közelsége.
A település igazgatási rangja város. Megyei szerepköre nem tekinthető számottevőnek, továbbá nem rendelkezik
sem jelentős regionális, sem pedig országos szerepkörrel.
1.14.1 A terület-felhasználás vizsgálata

A település közigazgatási szempontból belterületre és külterületre tagolódik.
A településépítési szempontból beépítésre szánt – általában belterület – és beépítésre nem szánt – jellemzően
külterület, belterületi zöldterületek, közlekedési területek, vízgazdálkodási területek – területek, mely tagozódás a
közigazgatási besorolástól esetenként eltérő.
Általában belterületen helyezkednek el a város beépítésre szánt területei, de külterületen is jelöl ki a rendezési
terv beépítésre szánt területeket.
27. táblázat: Törökszentmiklósi Járási Hivatal adatai - Fegyvernek
Közigazgatási terület 7147,63 ha
Megnevezés
Földrészlet statisztikai
fekvésenként
Földrészlet
statisztikai
áganként

művelési

belterület
külterület
zártkert
erdő
gyep (legelő)
gyep (rét)
gyümölcsös
kert
kivett
nádas
szántó
szőlő

Terület (ha)

Eloszlás (%)

543,50
6539,52
64,61
152,49
382,93
65,05
79,63
4,54
1163,62
8,01
5290,87
0,50

7,60%
91,49%
0,90%
2,13%
5,36%
0,91%
1,11%
0,06%
16,28%
0,11%
74,02%
0,01%

Forrás: Törökszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztály – www.takarnet.hu

Külterület beépítésre nem szánt terület felhasználása általános és kertes mezőgazdasági, vízgazdálkodási,
közlekedési területek, beépítésre szánt területei elsősorban különleges területek (ipar, temető, sport).
Belterület beépíthető területei a lakó- és üdülőterületek, vegyes, gazdasági és különleges területek, beépítésre
nem szánt területek az erdő- és zöldterületek, valamint a vízgazdálkodási és a mezőgazdasági területek.
1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet vizsgálata és helyi
sajátosságok vizsgálata

Fegyvernek környékén az emberi kultúra már évezredekkel ezelőtt megjelent – feltehetően a Tisza közelsége
miatt. A Sárszögi holtág környékén lévő homokbányából értékes leletek kerültek elő: mintegy 6500 éves, a későneolitikus tiszai kultúrára jellemző használati tárgyak. Fegyvernek a bronzkorban is lakott hely volt, aminek ékes
bizonyítéka a belterületen, 2015-ben talált, 3000 éves leletegyüttes, amely jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok
megye leggazdagabb lelete ebből az időszakból. A hatvannyolc bronztárgy feltehetőleg egy fegyver- és
szerszámöntő műhely maradványa.
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A város kialakulását szintén befolyásolta egyik fő nevezetessége a gyógyhatásáról elhíresült Kálvária-domb, ami
tulajdonképpen egy kunhalom, más néven kurgán. Egykoron lehetett sírhalom, lakódomb vagy őrhalom is, de
eredetéről régészeti feltárás híján nincs információ.
Fegyvernek neve foglalkozásból képzett helynév, ugyanis királyi fegyverhordozók faluja volt.
A település legkorábbi írásos említése a XI. század végéről, Szent László király idejéből való. Hunyadi Mátyás
uralkodása alatt, 1480 körül gótikus stílusú templomot építettek itt, amelynek tornya még ma is látható: a
„Csonkatorony”. A település szerkezet kialakulására szintén hatással volt, hogy Fegyvernek évszázadokon
keresztül állomása volt a Désről és Szabolcsból Szolnokra vezető sószállító útnak.
A viharos történelmi időket követően a mai Árpád út és Petőfi út által közrefogott helyen 1790-ben egy új,
halmazszerkezetű településrész kezdett kialakulni a Hunyadiak birtokán. A grófi család telkeket osztott ki az
addig teljesen lakatlan területen. Ezzel megteremtette a későbbi Közép-Fegyvernek alapjait.
20. térkép: Habsburg Birodalom korabeli térkép (1763-1787)

Forrás: Első katonai felmérés

21. térkép: Habsburg Birodalom korabeli térkép (1806-1869)

Forrás: Második katonai felmérés

1845-től folyamatosan költöztek a pusztára a németajkú családok Buda, Cegléd és Baja környékéről. Az északi
határban 135 házhelyet osztottak ki részükre három párhuzamos utcával, míg a déli határban 80 házhelyet két
utcával. Az új településrészeket Annaházának és Szapárfalvának nevezték el. Ebben az időszakban költöztek
Fegyvernekre az első romák is, közöttük több zenészcsalád. Kialakult tehát a környékben egyedülálló módon egy
soknemzetiségű, főként római katolikus, illetve néhány református és izraelita családból álló közösség.
A század második felében kezdett kiépülni Fegyvernek mai arculata, a korszakra jellemző polgári és paraszti
lakóházak mutatóban még ma is fellelhetők.
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22. térkép: Magyar Királyság korabeli térkép (1869-1887)

Forrás: Harmadik katonai felmérés

A Tisza szabályozása új termőterületeket engedett át a gazdáknak, tovább öregbítve az itteni szántóföldi- és
szőlőkultúra, és a ménesállomány amúgy is jó hírnevét.
23. térkép: A település napjainkban

Forrás: Google Térkép

Előkészítő elemzések alapján az alábbi területileg összetartozó, nagyobb, funkciókban gazdagabb, komplex
települési jegyeket magán hordozó közös élettér jellegű egységek, városrészek kerültek kijelölésre:
Fegyvernek szerkezetileg négy jól elkülöníthető részre tagolódik.
Az északi részen Annaháza, szabályozott, mérnöki tervek alapján készült, párhuzamos utcákra felfűzött,
azonos méretű telkekkel, meghatározott beépítési móddal és a mértékkel.
Közép-Fegyvernek jellegzetes alföldi, halmazos településszerkezetű. A telkek alakja és mérete szabálytalan,
az épület elhelyezés is szabálytalan, ezért ezen a településrészen zeg-zugok, szabályozatlan, kanyargós
utcák, a telkeken telekhatárok közelében, de azokkal szöget bezáróan elhelyezkedő, alacsony házak
találhatók.
Újtelep jellemzően telepített, mérnöki tervek szerint kialakított településrész Közép-Fegyvernek mellett.
A déli részen a 4. számú főút két oldalán található Szapárfalu mérnökileg tervezett, közel azonos
telekméretű, szabályos utcaszerkezetű településrész.
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24. térkép: Fegyvernek városrészei

Forrás: Saját szerkesztés
1.14.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

28. táblázat: Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Területfelhasználási kategóriák

Terület (ha)

TSZT jelkulcs

Ismertetés
Beépítésre szánt területek: 580,91 ha
Kisvárosias lakóterület
189,72
Lke
Lke – 1 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően laza beépítésű, nagy kertes, több önálló
rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban lakó rendeltetésű terület, a belterület nagy részének területe)
Lke - 2 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (Szivárvány utcai lakótömbök területe és Szapárfalun lévő
kistelkes terület, továbbá a Fő út melletti tömbök és a Háy Mihály úti két tömb)
Falusias lakóterület
211,90
Lf
Lf-1 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően nagytelkes falusias lakóterület, a település
belterületének peremrészeinél.)
Lf-2 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően nagytelkes,
gazdálkodásra alkalmas falusias lakóterület Szapárfalu településrészen.)
Településközpont vegyes terület
50,39
Vt
Vt-1 –jelű építési övezet: Fegyvernek belterületének központi magja, több funkciót is magában hordozó terület max. 14,00
méter középület épületmagassággal (igazgatási, művelődési, szolgáltató, stb.), lakóépület esetén 7,50 méter
épületmagassággal.
Vt-2 –jelű építési övezet: Fegyvernek belterületének Kossuth Lajos út- Hunyadi út - Szent Erzsébet út - Petőfi út - Árpád út
által határolt területe (lakó, igazgatási, művelődési, szolgáltató, stb.).
Vt-3 –jelű építési övezet: Fegyvernek belterületének alközpontja, Csillag úti tömb (lakó, igazgatási, művelődési, szolgáltató,
stb.).
Vt-4 –jelű építési övezet: Fegyvernek belterületén a Hársfa köz területe (lakó, igazgatási, művelődési, szolgáltató, stb.).
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
4,15
Gksz
terület
Fegyvernek belterületén a telephelyek, kisebb környezetét nem zavaró telephelyek területe, max. 7,50 méter
épületmagasságú gazdasági célú létesítmények céljára.
Ipari gazdasági terület
57,09
Gip
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Területfelhasználási kategóriák

Terület (ha)

TSZT jelkulcs

Gip1 -jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Fegyvernek belterületén meglévő iparterület)
Gip2 -jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Fegyvernek külterületén lévő mezőgazdasági
feldolgozáshoz kapcsolódó iparterület)
Vízmű területe
2,39
Kv
A területen a települési vízmű rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges épületek és kiszolgáló építmények
helyezhetők el.
Szociális otthon területe
2,93
Kszoc
Az építési övezetben a szociális otthon rendeltetésének megfelelő épületet, építményt és műtárgyakat lehet elhelyezni.
Állattartó területek
62,16
Ká
A területen a rendeltetésnek megfelelő, a funkcióhoz szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetők el. Az új
állattartó építmények korszerű technológiával létesítendők. Az építési övezetben a tulajdonos vagy üzemeltető részére
szolgálati lakás elhelyezhető.
Szennyvíztisztító telep
0,18
Kszv
Az építési övezetben a szennyvíztisztító technológiának és az üzemeltetésnek megfelelő épületet, építményt és
műtárgyakat, továbbá a megújuló energia előállításához szükséges építményt, műtárgyat lehet elhelyezni.
Beépítésre nem szánt területek: 7147,63 ha
Közúti közlekedési terület

189,32

Köu

Közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület Fegyvernek közigazgatási területén az országos és helyi közutak, a
kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési
rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgáló
területek.
Zöldterület (közpark)

6,07

Z

Zöldterület Fegyverneken a szabályozási terven feltüntetettek szerint jelölt közpark, díszpark és játszótér területek.
Gazdasági erdőterület

188,52

Eg

A közigazgatási területen erdőgazdálkodási célú erdőterületek.
Védelmi erdőterület

3,46

Ev

Tervezett védelmi célú erdőterület belterületen iparterület mentén, valamint külterületen a rekultiválandó szeméttelep területe.
Általános mezőgazdasági terület,
szántó

5247,97

Má

Fegyverneken a külterületi mezőgazdasági szántó művelési ág területei.
Általános mezőgazdasági terület,
gyep

453,32

Mágy

Fegyvernek külterületén található gyep művelési ág területei.
Kertes mezőgazdasági terület
Fegyverneken a volt zártkertek területei.
Általános mezőgazdasági terület,
gyümölcsös

61,88

Mk

49,43

Mágyü

290,94

V

Fegyverneken a meglévő gyümölcsösök területei.
Vízgazdálkodási terület

V1 – jelű alövezet: A Tisza folyó és hullámterének területe, mely az MTrT alapján az ökológiai (zöld) folyosó övezetébe,
védett természeti területek övezetébe, tájképvédelmi terület övezetébe valamint hullámtér és nyílt ártér övezetébe esik.
V2 – jelű alövezet: Fegyverneken az MTrT alapján az ökológiai (zöld) folyosó övezetébe eső Holt – Tisza területe.
V3 – jelű övezet: Nagykunsági főcsatorna területe, jelentősebb öntöző- és belvízelvezető csatornák területei.
V4 – jelű övezet: Tervezett csapadékvíz és záportározó.
Természetközeli terület

48

Tk

A Tk jelű természetközeli terület (kisebb kiterjedésű mocsarak, nádasok területei külterületen) Fegyverneken a Szabályozási
terven feltüntetettek szerint került kijelölésre.

85
Fegyvernek Város Önkormányzata

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK – Előterjesztési változat
Területfelhasználási kategóriák
Temető terület

Terület (ha)

TSZT jelkulcs

13,74

Kkte

Belterületen, a Csonkatornyi temető bővítési területe, a külterületi Annaházi temető bővítési területe
Kegyeleti park terület

0,24

Kkke

Sportolási célú terület

5,7

Kksp

Bányászati terület

8,13

Kkbá

0

Kkag

Agyaggödör
Forrás: Településrendezési terv, Településszerkezeti terv
1.14.1.3 Funkció vizsgálata

29. táblázat: Fegyvernek funkcióvizsgálata
funkció
Humán funkciók

alfunkció
bölcsőde, óvoda
alapfokú
iskola
szakoktatás
egészségügyi ellátás

Közösségi funkciók

intézmények megnevezése

és

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde
Orczy Anna Általános Iskola

szociális szakosított ellátás,
szolgáltatások

Csorba Mikro-Térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ

1

könyvtár

Fegyverneki Művelődési Ház és
Könyvtár
Helytörténeti
Gyűjtemény
Fegyvernek
Szent Vendel templom
Fegyverneki
Missziói
egyházközösség temploma
Annaházi temető
Csonkatornyi temető
sporttelep
parkok

temetők
sport
közterek

játszóterek

Gazdasági
funkciók

1
1
3
2
4

egyházak

Közlekedési
funkciók

1

háziorvosi rendelő
fogászati szakrendelés
gyógyszertár - Marcell Patika
védőnő

múzeum

Igazgatási funkciók

darabszám

1
1
1
1
1
1
1
1
2

rendőrség
polgárőrség
önkormányzati hivatal
vasútállomás
benzinkút

Fegyverneki Rendőrőrs
Fegyverneki Polgárőrség
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
Vasútállomás
Mol

piac
kiskereskedelmi üzletek
pénzügyi szolgáltatók és
bankok

Fegyvernek és Vidéke
Takarékszövetkezet

1
1
1
1
1
1
101

Körzeti
1

vendéglátó egységek

48

posta

1

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek

A városban számos alulhasznosított barnamezős terület van, melyek használaton kívüliek, leromlott fizikai
állapotúak. A város szeretné ezeket minél jobban hasznosítani. A Barnamezős területek rehabilitációja
megnevezésű pályázat keretein belül az önkormányzati tulajdonban lévő Malom épület új funkciókkal való
megtöltésére és felújítására is elkészültek a tervek. Szintén alulhasznosított, barnamezős terület a külterületen
található és magán tulajdonban álló ún. Konzervgyár és az ún. Majorok. Ezek hasznosítása a település
gazdaságának fejlődésére is várhatóan pozitív hatást gyakorolhatna.
1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)

Az alábbi kartogram jelzi, hogy mely területek tesznek eleget a szegregátum kritériumainak (vagyis ahol a
szegregációs mutató 35%, illetve a fölötti értéket vesz fel). A térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek,
ahol a szegregációs mutató 30% feletti, tehát még nem éri el a szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen
leromlott területnek számít. A kartogram olyan területeket is megjelöl, amelyek eleget tesznek ugyan a
szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi
szegregátumoknak.
Az ITS készítéséhez szükséges KSH 2011-es népszámlálás adatai alapján a településen lakóövezetekbe
ágyazódva négy rosszabb státuszú, konfliktusokkal rendelkező terület, „szegregátum” vagy „szegregációval
veszélyeztetett” terület található, ahol a népesség társadalmi összetétele és a terület fizikai jellemzői is
kedvezőtlenebbek.
25. térkép: Fegyvernek szeregátum áttekintő (szegregációs mutató 30% felett) 2011

Forrás: KSH

Az áttekintő kartogram a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett együttesen mutatja a szegregátumokat
és a szegregációval veszélyeztetett területeket.
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26. térkép: Fegyvernek szegregátum áttekintő (szegregációs mutató 35% felett)

Forrás: KSH

A fenti áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 35%, illetve afeletti értéket vesz fel. Ez a térkép azt is
mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 30–34%, az ilyen területek szegregáció
szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak.
A térképek olyan területeket is megjeleníthetnek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató
kritériumának, de alacsony népességszámum vagy intézeti háztartásban élők (pl.: kollégium, idősek otthona,
hajléktalanszálló) miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak.
1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata

A HÉSZ tartalmazza az általános leírásokat, valamint a részletes övezeti előírásokat is. A rendelet
elválaszthatatlan részét képezi a Szabályozási terv I (külterület) és II (belterület) digitális állományú rajzi
munkarészek.
A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz. Kötelező szabályozási elemek a következők:
szabályozási vonal, építési övezet, övezet határa és előírásai, szabályozási elemekre vonatkozó méretek,
közlekedési célú közterületek, nem közlekedési célú közterületek.
A szabályozás a Településszerkezeti Terv terület-felhasználási egységeit külterületen és belterületen egyedi
sajátosságuknak megfelelő zónákra és építési zónákra bontja.
Beépítésre szánt rendeltetetési területek: lakóterület (kertvárosias és falusias), vegyes terület (településközpont
vegyes terület), gazdasági terület (kereskedelmi szolgáltató, ipari terület) és különleges terület.
A területen a településszerkezet védelme érdekében a hagyományoknak megfelelően kialakult belső zugok,
utcakialakítások, telekképződések nem változtathatók meg. Az építési övezetekben nyúlványos (nyeles) telek a
továbbiakban nem alakítható ki. Természetközeli terület építmény nem helyezhető el, az ökológiai (zöld) folyosó
védelme érdekében is
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Az építési övezetekben a kialakítható telkek jellemzői:
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1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter

Fegyvernek Város Önkormányzata megalkotta a 3/2006. (II. 01.) Ök. rendeletet – melyet a képviselő testület a
34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletével módosított – az önkormányzat vagyonkezeléséről és a
vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet meghatározza az önkormányzati vagyonra vonatkozó általános
szabályokat és mellékleteiben felsorolja a tulajdonában lévő ingatlanokat.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem
nincs a településen.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak
középületek, intézmények
közművek
egyéb vagyontárgyak
ingó vagyontárgyak
Az önkormányzat jelenlegi vagyonállományának 94,6%-át az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok,
valamint a gépek, berendezések, járművek teszik ki. Az elmúlt évben ezen vagyontárgyak 8,6%-os, illetve 17,3%os növekedése figyelhető meg az Önkormányzati nyilvántartás adatai alapján.
30. táblázat Az Önkormányzati vagyon főbb elemei

ESZKÖZÖK

2015

2016

Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

3 981 067

4 326 423

300 345

352 263

Forrás: Önkormányzati zárszámadás mellékletei

Az ingatlanállomány összetétele az alábbiak szerint alakult 2016-ban.
31. táblázat Az Önkormányzati vagyon főbb elemei

Önkormányzat ingatlanok
Ingatlan állomány összesen

darab

terület (ha)

647

1 242
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Önkormányzat ingatlanok

darab

terület (ha)

Ebből Forgalomképtelen
Ebből Korlátozottan forgalom
képes

440

642

23

9

Ebből Forgalomképes
Összes ingatlanból üzemeltetésre
átadott

184

591

5

44

Forrás: Önkormányzati ingatlankataszter

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

A város épületállománya és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését megalapozó vizsgálati
munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése településrendezési eszközök megalapozása során
történik.
1.14.5 Az építmények vizsgálata

Az építmények vizsgálatára az ITS készítését megalapozó vizsgálati munkarészben nem kerül kidolgozásra.
Annak elkészítése településrendezési eszközök megalapozása során történik.
1.14.6 Az épített környezet értékei
1.14.6.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

Régészeti területen olyan lelőhelyeket értünk, ahol nagyobb mennyiségben 1711 előttről származó kulturális
javak körébe tartozó tárgyak maradtak meg, kerülnek elő. A régészeti örökség védelmével „A kulturális örökség
védelméről szóló” 2001. évi LXIV. törvény II. része foglalkozik.
Fegyvernek város régészeti szempontból kiemelkedően értékes, ahol a kulturális örökség sérülékeny, meg nem
újuló erőforrás, melynek minden egyes eleme feltétlenül megóvandó. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ (későbbiekben Forster Központ) adatszolgáltatása szerint Fegyvernek
közigazgatási határán belül számos régészeti lelőhely található.
A Forster Központ adatszolgáltatása szerint 27 lelőhely található Fegyvernek határain belül, melyek mindegyike
szakmai védelem alatt áll.
32. táblázat: Fegyvernek régészeti lelőhelyei
azonosító

lelőhelyszám

lelőhely
név
típusa
településnyom
Büdös-dűlő
(felszíni)
Büdös-dűlőihalom
halom
Büdös-dűlőihalom
halom 2.

65534

1

42947

2

42949

3

41848

4

halom

65536

5

településnyom
Csatorna-köz
(felszíni)

41850

6

településnyom Csobánkai
(felszíni)
széle

32899

7

halom

Eperjes-halom

32817

8

halom

Fekete-halom

Büdös-halom

rét
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azonosító

lelőhelyszám

lelőhely
típusa
depo/kincslelet

név

89511

9

Hársfa utca 14.

37985

10

település

Hillér

65176

11

halom

Holt-Tisza-parti
halom

70733

12

településnyom
Hosszúföld II.
(felszíni)

70737

13

településnyom
Hosszú-föld III.
(felszíni)

70085

14

településnyom
Hosszú-föld I.
(felszíni)

32819

15

halom

65688

16

településnyom
(felszíni)
Kétárok-dűlő
temető

89727

17

településnyom
Közép-major
(felszíni)

32818

18

halom

Mányai-halom

32820

19

halom

Nagy-Kollerhalom

65172

20

településnyom Nepomuki Szent
(felszíni)
János szobor

65168

21

halom

Polgár-földekhalom

31726

22

templom
temető
település

Pusztatorony

41849

23

településnyom
Szapárfalu alja
(felszíni)

72777

24

Szapárfalu,
településnyom
Büdös-éri(felszíni)
főcsatorna-partja

72779

25

településnyom Szapárfalu,
(felszíni)
Közép-major

72781

26

településnyom Szapárfalu,
(felszíni)
Ősgyep

72783

27

településnyom
Település széle
(felszíni)

Kettős-halom

Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis
1.14.6.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők

Fegyvernek Településrendezési Terve részletesen ismerteti a településszerkezetnek, a kulturális örökségnek
azon karakterjegyeit, melyek megtartása és illeszkedő módon történő folytatása a város egyediségének
fenntartását, a városépítés kontinuitását szolgálják.
33. táblázat Helyi egyedi védelem alá helyezendő épületek
Helyrajzi szám

Címe

Neve
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Helyrajzi szám

Címe

Neve

4125

Fegyvernek külterület

Annaházi temető

986

Fegyvernek, Damjanich J.u.

Izraelita temető

4091 és 4092

Fegyvernek, külterület

Kálvária

Forrás: Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken
1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület

Fegyvernek város területén nincs világörökség és világörökségi várományos helyszín.
1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes

Fegyvernek város műemléki szempontból kiemelkedően értékes, ahol a kulturális örökség sérülékeny, meg nem
újuló erőforrás, melynek minden egyes eleme feltétlenül megóvandó.
A Forster Központ adatszolgáltatása szerint az alábbi műemlékek találhatóak Fegyverneken.
Római Katolikus templom: Szent Erzsébet utca 176.

hrsz 1.

Egyhajós, keresztházas, félköríves szentélyzáródású templom, az É-i homlokzat előtt álló toronnyal, a torony
aljában nyíló bélletes kapuépítménnyel. Síkfödémes hajó, fél kupolával fedett szentély, a hajó bejárat felöli
oldalán karzat. A szentély mind-két oldalán féltetős melléktér. Falképek, berendezés: romantikus. Orgona: 1863
(Komornyik Nándor). Építtette a vallásalap (építész: Gerster Károly). A templomkertben: Szentháromság-oszlop,
1897; kőkereszt, 1909.
27. ábra Római katolikus templom

Forrás: www.fegyvernek.hu

Csonka tornyú templomrom („Pusztatorony”): Temető utca

hrsz 2396 / 2

Település által körülvett temetőben, emelt helyen álló, négyzet alaprajzú, háromszintes, sátortetővel fedett
torony, Ny-i homlokzatának sarkain átlós támpillérek. Ny-i és K-i homlokzatán csúcsíves, kőkeretes kapunyílás, a
torony emeleti szintjein gótikus ablakok. A téglaépület nyíláskeretei, a támpillérek homloksíkja, a sarkok, az
osztópárkányok, valamint a lábazati fed kövek, faragott kőből készültek. A torony egy 15. század végén épült
templom Ny-i homlokzata előtt állt.
28. ábra Pusztatorony
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Forrás: www.muemlekem.hu

Nepomuki Szent János szobor: 4. sz. főút, 128–129. km

hrsz. 090/3

A településen kívül az ÉK-i kivezető út D-i oldalán álló, lesarkított háromszög alaprajzú, mindhárom oldalán
kosáríves árkáddal megnyitott, csehboltozatos, sátortetős védőépületben, lépcsős, feliratos alépítményen álló
szoborcsoport. A háromszög alaprajzú, lépcsős, füzérdíszes talapzaton Mária, karján a gyermek Jézussal,
mellette Nepomuki Szent János felhőkön térdelő alakja, karingben, palásttal, birétummal, bal kezében a gyónási
titok megőrzésének szimbólumaként nyelv, amelyet Máriának mutat, lábánál kulcs. Állíttatta Berényi Terézia.
29. ábra A Nepomuki Szent János szobor

Forrás:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1411548535585834&set=a.113350945405606.19177.100001921020042&type=3&theater

A felsorolt értékekkel kapcsolatba a 2001. évi LXIV. törvény az alábbiakat fogalmazza meg:
28. §. A műemlékvédelem feladata:
a) a műemléki értékek felkutatása, tudományos kutatása, értékelése és számba vétele, dokumentálása,
nyilvántartása, védetté nyilvánítása és a védendő műemléki területek meghatározása,
b) a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei értékükkel
összhangban álló hasznosításuk biztosítása,
c) a műemléki szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és az értékvédelmét szolgáló kezelése
összhangjának megteremtése,
d) tudományos alapkutatások és kutatások, oktatás, ismeretterjesztés.
28/A. §(1) A nyilvántartott műemléki értékek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
(2) A műemléki érték nyilvántartásba vétele a Hivatalnál kezdeményezhető, a nyilvántartásba vétel szabályait
jogszabály állapítja meg.
(3) A nyilvántartásba vételről szóló döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, ha a műemléki értéket
megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti.
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(4) A nyilvántartott műemléki értékre vonatkozó szabályokat jogszabályban kell meghatározni.
1.14.6.5 Nemzeti emlékhely

A településen nincs nemzeti emlékhely, ezáltal a fejezet kidolgozása nem releváns.
1.14.6.6 Helyi védelem

A helyi építési szabályzat 15. §-a a település épített művi értékeinek védelmét emeli ki.
A helyi művi védelem alá helyezendő épületek az alábbiak:
Polgármesteri Hivatal (városháza), Szent Erzsébet u. 171 (hrsz: 173)
Ipartestület épülete, Szent Erzsébet u. 172 (hrsz: 172)
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, Dózsa György u. 2. (hrsz: 496)
Orvos lakás, Dózsa György u. 6. (hrsz.: 491)
Bíró kastély és gazdasági épülete, Damjanich J. u. 109. (hrsz:256/1)
Csecsemőotthon és Idősek otthona (Angolkert otthon), Angolkert u. 1. (hrsz: 1908)
Református templom, Szent Erzsébet út. 150/b (hrsz: 2578)
Római katolikus plébánia, Szent Erzsébet út. 176. (hrsz: 2)
Gőz-és hengermalom, Kossuth L. u. (hrsz: 2542/1)
Holt-Tiszaparton téglával kirakott rakpart, külterület (hrsz: 010)
Lakóépület utcai homlokzata, Szent Erzsébet út. 210. (hrsz: 95)
Napsugaras oromfal, Petőfi S. u. 14. (hrsz: 1041)
Vaskereszt, Damjanich J. u. 123 előtti közterület (hrsz: 246)
Kudelka kereszt emléke, Dózsa Gy. u. 60. melletti közterület (hrsz: 970)
Kereszt korpusszal, Szent Erzsébet út (hrsz: 1544)
I. világháborús emlékmű, Szent Erzsébet út (hrsz: 1544)
II. világháborús emlékmű, Szent Erzsébet út (hrsz: 1544)
1848-49-es emlékmű, Szent Imre tér (hrsz: 178)
Vaskút, Szent Erzsébet és Hunyadi út sarok, közterület (hrsz: 1544)
Vaskút, Damjanich u. 107. (71) szám előtti közterület (hrsz: 246)
Kerekes-kút, Szent Erzsébet út 171. (hrsz: 173)
Krisztus a kereszten (Római katolikus templomkert)
Szentháromság szobor (Római katolikus templomkert)
Forrás: www.fegyvernek.hu, Településrendezési terv

A helyi egyedi védelem rendelkezik a helyi egyedi védelem alá helyezendő épületekről (lásd feljebb), továbbá a
településre jellemző hagyományos és megőrzendő építészeti és településképi elemek körét is meghatározza,
mely kiterjed az épületek, lakóházak tömegformálásaira, tetőformájára, homlokzati jellegére, kerítés kialakítására,
közterületen megtartandó elemekre (ároklefedések), homlokzati színezésre és a közterületi növényzet pótlására.
Helyi értékvédelmi rendeletben kell szabályozni, hogy a helyi építészeti karakter megőrződjék, mivel néhány, a
hagyományoktól eltérően alakított új épületnél jól láthatóan zavaró az eltérés (boltíves tornácok, harsány
épületszínezés, meredek hajlásszögű tető). A hagyományos építészeti elemek egy részét a szabályozási
előírásokban is rögzítésre kerültek (oldalhatáron álló beépítés, tetőhajlás, építőanyagok).
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A tervezett fejlesztések megvalósítása során fokozott figyelmet kell fordítani az épített környezet védett
elemeinek megóvására, azok közösségi tudatformáló szerepének erősítésére.
1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái

Az épített környezet legfőbb konfliktus forrása a közlekedésihez, ezen belül is növekvő gépjármű használat és a
környezettudatosabb közlekedési módok (gyalogos, kerékpáros, közösségi közlekedés) együttes kiszolgálásának
való megfelelési elvárásokból adódnak jelenleg. Ilyen konfliktusforrás, hogy Önkormányzat által épített közterületi
parkolók vannak, de nem elégségesek. A szabálytalanul parkolók viszont akadályozzák a kerékpáros vagy a
közösségi közlekedést. A probléma főként a közintézmények, iskola, óvoda, gondozási központ, piac
környezetében érzékelhető fokozottan.
Szintén probléma a 4-es számú főút Szapárfalui részén, hogy az épületállomány jelentős részének tervezésekor
nem volt becsülhető hogy mára már 10-15 ezer jármű fog áthaladni ezen a szakaszon.

1.15

Közlekedés

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok

Fegyvernek közúti elérhetőség szempontjából kedvező elhelyezkedésű. A település a 4-es számú főút és a 34-es
főút találkozásánál helyezkedik el. Közútja a 3223. j. úton vezet Nagykörű felé, 3216. j. úton Tiszabő felé, illetve
Örményes felé a 4204 j. úton.
Fegyvernek városa a Törökszentmiklósi járás második legnépesebb városa. Központi fekvésű , a
megyeszékhelytől, Szolnoktól mintegy 30 km-re keletre található.
A KSH adatai szerint a településen a bejárók száma több mint háromszorosa az eljárókénak. A bejárók többek
között Törökszentmiklósról, Örményesről, Kuncsorbáról és Tiszabőről játnak Fegyvernekre, míg az eljárók főbb
célpontjai Törökszentmiklós, Szolnok, Mezőtúr, Kecskemét, Jászberény, Jászfényszaru és Karcag.
A város közigazgatási területén a megye egyik fontos főútja – a Budapestet Záhonnyal összekötő 4. sz.
elsőrendű főút. A város mellett halad a 34-es számú (4-es főutat Tiszafüreddel összekötő) országos II. rendű
közút.
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27. térkép: Fegyvernek és környezetének közlekedési hálózata

Forrás: Térképkivágat – Magyarország közlekedési hálózata (www.teir.hu)

A település belterületén a 2015 évi KSH adatok szerint 6,42 km állami út és 189,8 km önkormányzati út található,
utóbbiból 43,2 km kiépített és 146,6 km kiépítetlen. Fegyverneken kerékpárút nem található, de 73,3 km kiépített
járda van.
Helyi autóbuszos közlekedés nincs a városban, az itt élők a helyközi járatokat vehetik igénybe.
Fegyvernek a 100-as számú, Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony-vasútvonalon helyezkedik el,
kétvágányú, 25 kV 50 Hz-cel villamosított nemzetközi fővonal. Ezen vonalon fekszik a várost megközelítő egyik
megállóhely, a Fegyvernek-Örményes vasútállomás.
Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér – útvonalválasztástól függően – 120160 km, míg az Airport Debrecen 110 km távolságra érhető el.
1.15.2 Közúti közlekedés

A várost 5 úton lehet megközelíteni: a 4-es főúton, a 34-es másodrendű úton valamint a 3223-as, a 3216-os és a
4204-es országos IV. rendű közutakon. A 4-es számú főúton nyugati irányba Törökszentmiklós és Szolnok
városok, míg keleti irányba Kisújszállás, Hajdúszoboszló és Debrecen érhető el. A 34-es számú út Fegyverneket
észak-keleti irányba Kunhegyes és Tiszafüred településekkel köti össze. A 3223-as számú út Nagykörű majd a
3224-es út felé vezet. A 3216-es számú út Fegyverneket északi irányba Abádszalók és Tiszafüred településekkel
köti össze. Végül a 4204-es Örményesen visz keresztül. Az utak útburkolati jelekkel ellátottak, aszfaltozottak, ám
minőségük a forgalomnak és az időjárási viszonyoknak köszönhetően megromlott, állapotuk nem megfelelő.
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28. térkép: Fegyvernek és közvetlen környékének városi közúthálózata

Forrás: Openstreetmap
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Jelentős átmenő forgalom jelenleg, a város déli részén, a 4-es főúton van, ahol naponta 10-15.000 jármű is
elhalad.
A település belterületi úthálózata nagyrészt kiépített, azonban az utak nagyon rossz állapotban vannak.
Befektetési alaptétel, hogy munkahelyteremtő beruházások (ipar, szolgáltatás, turizmus) csak akkor
érkezhetnek területünkre, ha a közutak állapota közlekedésre alkalmas lesz, és a település
megközelíthetővé válik.
A gyüjtőutak és feltáró utak kapacitása kicsi, itt az útszélesség 3 méter. Megnövekedett gépjármű forgalmat
nehezen szolgálja ki. A járdahálózatban szintén nagyfokú hiányosságok tapasztalhatók.
34. táblázat Fegyvernek legfontosabb adatai (2015)
Mutató
Önkormányzati kiépített út és közterület hossza (km)

Érték

Önkormányzati kiépítetlen út és közterület hossza (km)
Önkormányzati kiépített járda hossza (km)
Állami közutak hossza (km)

146,6
73,3
6,421

43,2

Forrás: KSH

A város területén jelzőlámpás csomópont nem található, azok jelzőtáblás forgalomszabályozásúak.
A város belterületén és külterületén szintbeli vasúti keresztezés nem található.
Fegyverneken a kerékpáros közlekedés nagyon elterjedt, ez azonban nem okoz jelentős eltérést az ország
hasonló fejlettségi szintű városaihoz képest a motorizációban. A járműállomány 2008-ig növekedést mutatott,
mely 2011-ig csökkent, majd ujra növekedni kezdett. Az 1000 fóre jutó személygépkocsik száma 2015-ben
mutatta a legmagasabb értéket (243,2). E mutató alapján a motorizáció jöval alacsonyabb mértékű
Fegyverneken, mind a megyei és mind országos szinttől. 2015-ben az 1000 főre jutó személygépkocsik száma
Heves megyében 268,1, míg az ország egészét tekintve 325,2, melyeknek csupán 2/3-a a városi mutató értéke.
30. ábra: A lakossági motorizáció alakulása Fegyverneken [szgk/ezer fő]
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0

Fegyvernek

Jász-Nagykun-Szolnok

Magyarország

Forrás: KSH

2015-ben a Fegyverneki személygépkocsi állomány 1417 db, a motorkerékpár állomány 106 db, az autóbusz
állomány pedig 15 db volt.
Az elmúlt években (2005-2015) a KSH adatai szerint összesen 123 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési
baleset történt Fegyvernek területén – összesen 192 fő megsérült vagy meghalt –, melyek közül 11 eset volt
halálos kimenetelű (14 fő). A belesetekben összesen 53 eset súlyos sérüléses, 59 könnyű sérüléses. A balesetek
többsége lakott területen belül történt (71), 52 eset külterületen következett be. Különösen veszélyeztetett a 4–es
számú főút és Szt. Erzsébet út kereszteződése. Az esetek többségét járművek okozták (116 eset), 12 baleset
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történt motorkerékpár és segédmotoros kerékpár által, 72 személygépkocsi által, 13 tehergépkocsi, 13 kerékpár
és 7 gyalogos által. 15 esetben ittas állapotban okozott közúti közlekedési baleset történt.
35. táblázat Közlekedési balesetek Fegyvernek területén (2005-2015)
Időszak
Halálos közúti
közlekedési baleset
(eset)
Súlyos sérüléses
közúti közlekedési
baleset (eset)
Könnyű sérüléses
közúti közlekedési
baleset (eset)
Összes személyi
sérüléssel járó
közúti közlekedési
baleset (eset)
Lakott területen
történt összes
közúti közlekedési
baleset (eset)
Lakott területen
kívül történt összes
közúti közlekedési
baleset (eset)
Ittas állapotban
okozott összes
közúti közlekedési
baleset (eset)
Járművek okozta
összes baleset
száma (eset)
Gyalogos okozta
balesetek száma
(eset)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

összesen

1

2

1

1

1

1

2

1

11

6

7

6

5

7

4

6

2

6

4

53

6

7

10

2

6

5

7

9

1

6

13

16

17

8

13

10

13

10

4

14

5

123

8

10

10

4

8

5

7

5

3

8

3

71

5

6

7

4

5

5

6

5

1

6

2

52

3

4

1

2

1

1

1

1

1

15

12

15

17

7

12

10

9

4

13

4

116

1

1

1

1

1

1

7

1

13

1

59

Forrás: KSH

A városi közúti közlekedés problémái a következők:
Szabálytalan, nem megoldott parkolás a városban
Nem megfelelő minőségű közutak
Kerékpárutak hiánya
Gyüjtőutak és feltáró utak kapacitása kicsi. (útszélesség 3 m).
4 –es számú főút és Szt. Erzsébet út kereszteződése balesetveszélyes
A napi 10-15 ezres forgalom Szapárfalun keresztül
1.15.3 Parkolás

Önkormányzat által épített közterületi parkolók vannak, de nem elégségesek. Szükséges újak kialakítása főleg a
közintézmények környezetében, iskola, óvoda, gondozási központ, piac stb. A városban fizetős parkoló nem
található.
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A városban található gépjárművek számának növekedése, valamint a parkolási morál be nem tartása a parkolási
problémák fokozódását mutatják. Főleg a városközpontban, ahol forgalomvonzó létesítmények koncentráltan
helyezkednek el, alakul ki időszakos kapacitáshiány, a parkoló autók szabálytalansága.
1.15.4 Áruszállítás

Nincs az egész területre vonatkozó egységes teherforgalmi korlátozás, és az egyes utcákra vonatkozó vonali
korlátozások is különbözőek. A tehergépjárművek részére a behajtás tiltása bizonyos helyeken teljeskörű, más
esetekben a célforgalom számára megengedett, míg máshol súly- és időkorlátozással van kiegészítve.
1.15.5 Közösségi közlekedés

A település autóbusz megállóhelyeit az alábbi ábra mutatja.
29. térkép: Fegyvernek autóbusz megállóhelyei.

Forrás: Google Maps, menetrendek.hu
1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés

A településen autóbusz állomás nincs. Helyi közösségi közlekedéssel a város nem rendelkezik.
Az autóbuszos közlekedés az alábbi útvonalakon történik:
1377 : Miskolc-Mezőkövesd- Tiszafüred-Szolnok
1468 : Szolnok - Tiszafüred - Eger
4608 : Szolnok - Kunhegyes - Tiszafüred
4609 : [Szolnok -] Törökszentmiklós - Kunhegyes - Tiszafüred
4612 : [Szolnok -] Törökszentmiklós - Fegyvernek - Tiszabő
4613 : [Szolnok -] Törökszentmiklós - Abádszalók - Tiszafüred
4616 : Szolnok - Kunhegyes - Karcag
4797 : Tiszabő - Fegyvernek - Örményes – Kuncsorba
Forrás: www.kmkk.hu

A városban 7 autóbusz megállóhely található, ezek a Szapárfalu Asztalos u., Szapárfalu szövetkezeti italbolt,
Fegyverneki elágazás, Fegyvernek Telepesi iskola, Fegyvernek orvosi rendelő, Fegyvernek piactér és a
Fegyvernek Béke út.
A megállóhelyek jelzőtáblával ellátottak, ám beálló, fedett utas váró nem minden esetben kiépített. Az utas
tájékoztatás a megállóhelyeken hagyományos táblás rendszerű.
A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a KMKK Középkelet-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. irányítása alatt működik.
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A város rendelkezik közvetlen járatokkal a megyeszékhely Szolnok (napi kb. 12 induló járat, menetidő 00:40 –
00:55 között) felé. A környező központi települések közül Eger és Miskolc közvetlen járattal elérhető, míg
Debrecen és Kecskemét minimum 1 átszállással érhető csak el. Budapestre is közlekednek járatok, napi 5
alkalommal, 2 átszállással, melyek 04:05-05:44 perc alatt érik el a fővárost.
Fegyvernek elérhetősége nem ideális, számos kisebb-nagyobb, akár viszonylag közel található település is
nehezen érhető el annak perifériás elhelyezkedése és nehéz megközelíthetősége miatt.
1.15.5.2 Vasúti közlekedés

A település közigazgatási területén nem található vasútállomás, de a városközponttól 8 km-re van a FegyvernekÖrményes vasútállomás, mely a fővonalnak számító 100. számú Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony
vonalon fekszik, ez a MÁV 100-as számú, kétvágányú, 25 kV 50 Hz-cel villamosított nemzetközi fővonala.
A vasútvonal Szolnok és Debrecen közötti szakaszának építésére a Magyar Középponti Vasút már korábban
kapott engedélyt, ám az 1848–49-es szabadságharc miatt a vasútépítés földmunkái lelassultak. Az építkezés újra
lendületet kapott, amikor a újonnan megalakult Tiszavidéki Vasút vette át a vasútépítést 1856-ban. A Szolnok–
Debrecen közötti, sík vidéken haladó, 121 km hosszú vonalszakaszt 1857. november 25-én adták át a
forgalomnak. A Debrecentől Nyíregyházára és onnan tovább Miskolcra tartó vonalszakaszt a vasúttársaság
1859. május 24-én nyitotta meg.[3] A felépítmény 37,0 kg/fm tömegű, „g” jelű vassínekből épült. A kétvágányú
pályát Szajol és Nyíregyháza között 1970-ben villamosították.
31. ábra Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vasútvonal

Forrás: Magyarország vasúti térképe Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony-vasútvonal - kivonat

A szolgálati helyet a 2017-es menetrend szerint egy átlagos hétköznapi nap összesen 44 személyszállító vonat
érinti. A vonatok az igények figyelembe vételével járnak. A személyvonatokról kedvezőnek mondható átszállás
biztosított a 80-as, 120-as és a 140-es fővonalon közlekedő vonatokra.
A menetidő Szolnok-Záhony között 4 óra. Az eljutás Budapestre átszállás nélkül 02:10 körüli, míg Debrecen
szintén átszállás nélkül 01:15 közötti.
A település közigazgatási területén nem található vasútállomás, de a városközponttól 8 km-re van a FegyvernekÖrményes vasútállomás, mely a 4204-es úton közelíthető meg.
Az állomás épülete régi, elavult, mely csupán utasváróként funkciónál, mivel jegypénztár nélküli és a jegykiadás
sem megoldott.
Az állomás korszerűsítése szükséges, szélesperonok, az állomási gyalogutak akadálymentesítésével.
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1.15.6 Kerékpáros közlekedés

A 2015-ös KSH adatbázis szerint nincs kerékpárút a településen. A városban a mezővárosi hagyományok és a
kerékpározás szempontjából kedvező síkvidéki terepadottságoknak köszönhetően azonban számottevő
kerékpáros forgalom tapasztalható. A városközpontban található forgalomvonzó létesítményeket sokan
kerékpárral közelítik meg. A legnagyobb kerékpáros forgalom a Dózsa György út, Szt. Erzsébet út. Táncsics út,
Gyóni Géza út, és a Marx Károly út esetén tapasztalható.
Ettől eltekintve egyéb kerékpárút a település területén nincsen, a kerékpáros közlekedés javarészt a közúti
infrastruktúra igénybevételével történik. Az utak szélén kijelölt kerékpár sáv hossza 4 km. Bár a kerékpáros
célpontok többsége ellátott kerékpárparkolókkal, ezek zömmel korlátozott befogadóképességű, korszerűtlen
támaszok, amelyek csak az első kereket rögzítik.
Fegyverneken Kerékpárforgalmi Hálózati Terv vagy egyéb, kerékpárforgalmi hálózatot megalapozó dokumentum
nem készült.
1.15.7 Gyalogos közlekedés

Fegyverneken a kiépített belterületi járdák hossza pedig kb. 73,3 km, a lakott területek utcáinak nagy része
rendelkezik szilárd burkolattal és legalább egyoldali járdával.
Ugyanakkor a belvárosi, folyamatosan fejlődő területek és a külsőbb városrészek kiépítettség szempontjából
eltérőek, utóbbiakon a járdák kiépítettsége és színvonala (műszaki jellemzői, állapota vagy éppen megléte)
vegyes képet mutat. Járdaszigetek, jelzőlámpás átkelőhelyek nincsenek a településen.
A belváros területén gyalogos terek nincsenek. A belváros területén csak gyalogos, illetve kerékpáros forgalom
számára kijelölt utca nem található.
A jelentősebb, gyalogosforgalmat vonzó létesítmények a következők:
Szent Erzsébet út környéke (polgármesteri hivatal, általános iskola, művelődési ház stb.)
Üzletek környékén
Posta környéke
A legjelentősebb városi sűrűsödési hely a városközpontban, az általános iskola és a polgármesteri hivatal
közelében helyezkedik el, itt található az üzletek jelentős része, az autóbusz megálló, az orvosi rendelők,
közelben a művelődési ház és a templom. Sűrűsödési hely még a piac és a posta környéke. Leginkább nyáron
jelentős sűrűsödési hely a Fegyverneki Holt-Tisza partja és környéke.
A városban problémát jelent egyes helyeken a járdák hiánya, elsősorban a külvárosi területeken, illetve számos
helyen a járdák minősége.
1.15.8 Összegzés

Összességében elmondható, hogy Fegyvernek helyzetéből adódóan az átmenő forgalom jelentős. A nyári
időszakban a turisták jelenléte valamelyest megnöveli a forgalmat.
A közlekedési infrastruktúra helyzete a városban kielégítő, mely köszönhető az elmúlt év fejlesztéseinek, melyet
a jövőben is folytatni kíván a város. A településre jellemző – méretéből is adódóan – a gyalogos, illetve
kerékpáros közlekedés, melyhez a szükséges és megfelelő minőségű infrastruktúra fejlesztése, a meglévők
rekonstrukciója folyamatos és a jövőben is tervezett.
A város vasúton közvetlenül a regionális 100. vasútvonalon közelíthető meg, autóbusszal több irányból is
viszonylag jól elérhető (pl. Budapest, Debrecen, Heves). A közutak állapota kielégítő.
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1.16

Közművek állapota és energiahatékonyság

1.16.1 Vízi közművek

A település vízellátását a Tisza/1344 vksz. alatt kiadott, illetve az azt módosító 15198-2/97 vízjogi üzemeltetési
engedély szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Rt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Üzemigazgatósága,
Törökszentmiklósi Üzemegység biztosítja. A vízbázist 4 db mélyfúrású kút alkotja, melyek mélysége 102-170 m
között változik. A kitermelésre engedélyezett vízmennyiség 260.000 m3/év. A vízmű mértékadó kapacitása 2.200
m3/nap. A kutak védőterülete ki van jelölve, a terület gondozott. A kiemelt víz tisztítási technológiára kerül, amely
biztosítja a vas- és mangántalanítást, illetve a fertőtlenítést. A tisztított ivóvíz egy 100 m3 térfogatú víztoronyba,
majd a vízelosztó hálózatba kerül.
A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az üzemelő és távlati
vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi problémáinak rendezése, a szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás fejlett európai országokhoz viszonyított elmaradásának megfelelő ütemben történő
felszámolása a vízbázis védelem szempontjaira is figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő
víziközmű szolgáltatási struktúra, díjrendszer kialakulása.
1.16.1.1 Vízgazdálkodás
hasznosítás)

és

vízellátás

(ivó,

ipari,

tűzoltó,

öntözővíz

és

termálvíz

A település kiépített ivóvízhálózattal rendelkezik. Az ivóvíz ellátása a helyi vízműkutakról történik. Hálózata
körvezeték-rendszerű, bővíthető, új fogyasztók beköthetők.
A felmerülő többlet vízigény biztosítása elsősorban a meglévő – használaton kívüli – vízműkutak aktivizálásával,
illetve szükség szerint új kutak létesítésével történhet.
A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvíz minőségű, az ásvány- és gyógyvízhasznosítást
szolgáló igénybe vett vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok esetén, ahol a védőidomnak van
felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni. Minden más esetben a védőidom, védőterület
kijelölhető.
Fegyvernek városban 1 db vízmű létesült, telephelye a Dózsa Gy. út 86. szám alatt található.
Belső védőövezet kialakítása (10 m sugarú térség) a jelenleg üzemelő kutak körzetében megtörtént.
Vízbázis Fegyvernek közigazgatási területén belül középen került kijelölésre.
30. térkép: Fegyvernek közigazgatási határán belül található vízbázis védőterületek felszíni vetülete

Forrás: OKIR
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32. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának (db) változása a teljes
lakásállományhoz (db) viszonyítva Fegyverneken 2001-2015 között
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Forrás: KSH

A vezetékhálózatot 300-600 méteres szakaszokra osztják a csatlakozó utcák kereszteződésénél beépített
tolózárak. A gerincvezetékek DN 63-200 átmérőjű azbesztcement, acél, KPE, KM-PVC és PVC anyagúak, a
település szélein ágvezetékekkel. A hálózaton 87 db aknában elhelyezett tolózár van és 8 db altalajelzáró. A
hálózaton 136 db földalatti, 9 db föld feletti tűzcsap van elhelyezve, melyek feladata a tűzivíz vételezésén kívül a
rendszer légtelenítése és mosatása is. A lakosság vízfogyasztását 19 db ejektoros közkút biztosítja, amelyeknek
köszönhetően 150 m-en belül minden lakos talál közkutat. A kiépített vízhálózat hossza 90,6 km, melyből 37,4
km bekötő vezeték, 53,2 km gerincvezeték. Településünkön 7.200 lakos részére szolgáltatunk egészséges, tiszta
ivóvizet 2747 fogyasztási helyen, melyből 108 intézményi, illetve közületi. A településen a csatornahálózat 100%ban kiépült, a rákötési arány az üzemeltető által nyújtott adatszolgáltatás szerint 2016. év végéig 76%-ra
emelkedett.
A településen termálvíz beszerzésére és hasznosítására nincs lehetőség.
1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés

A településen összegyűlt szennyvíz a Fegyverneki Szennyvíztisztító telepre kerül, melynek hidraulikai kapacitása
630 m3/nap (melyből szippantott szennyvízi: 50 m3/nap), biológiai kapacitása 7627 lakosegyenérték. A
szakaszosan üzemelő SBR technológia képes biztosítani a biológiai nitrogéneltávolítást, illetve vas-só
hozzáadásával a foszfor eltávolítást. A tisztított szennyvíz befogadója a 017/5 helyrajzi számú területen található
utótározó tó, amely gravitáció összeköttetésben van az Alsóréti Holt-Tiszával.
Fegyvernek a Fegyvernek- Szennyvízelvezetési Agglomeráció tagja.
Fegyvernek városban nem volt kiépített szennyvízelvezető rendszer. De 2012-ben a település megnyerte a
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú pályázatát. Így mára már a szennyvízcsatorna-hálózatra az élő
lakossági rákötés aránya meghaladja a 92 %-ot. 2015-ben 52.7 km hosszan volt kiépítve a szennyvízgyűjtőhálózat. A vizsgált időszakban a rákötések száma megnövekedett, mára szinte 100%-os.
A településen a szennyvízszolgáltatást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Üzemigazgatósága, Törökszentmiklósi Üzemegység kezelésében álló Fegyverneki Szennyvíztisztító telep végzi,
mely 1998-ban létesült és a községtől mintegy 1600 m-re az Alsóréti Holt-Tisza mellett helyezkedik el. A telep a
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú, „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című projektje, a műszaki átadás-átvétel 2015. június 23-án történt meg.
A 150 m3/d tisztítási kapacitással rendelkező telep működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol az
anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén eltávolítás illetve denitrifikáció
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megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a telephez tartozó utótisztító tó, ahonnan a víz kb. 30
napos tartózkodási idő után az Alsóréti Holt-Tiszába, a 7 + 600 fkm-nél kerül bevezetésre. A befogadó vízügyi
felügyeleti besorolása: IV. kategória.
Fegyvernek és Örményes csatornahálózaton összegyűjtött, valamint Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba és
Tiszabő településekről tengelyen begyűjtött szennyvizét kezeli. Kapacitása 630 m3/nap, melyből 50 m3/nap a
szippantott szennyvíz mennyisége (kommunális szennyvíz).
Fegyvernek településen előtisztított ipari szennyvíz kibocsátás - Hermann Kft. (galvanizáló üzem) által történik.
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az elvezetésével
foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése
tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi környezet- és
természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző körülmények,
mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, stb.
A település szerkezete, beépítettsége nagyban meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy
zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek
szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a laza, falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt,
tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.
A településen a Mirhó-Kisfoki VGT által készített 7782-11/69. és 7728-7/71. sz. megvalósulási tervdokumentációk
szerint épültek meg a csapadékvíz elvezető csatornák. A másik rendszer az Invesztációs 2000 Kft. által 2000/4.
munkaszámon készített létesítési engedélyes terveknek megfelelően épült meg. Üzemeltetője a Fegyverneki
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény.
Fegyvernek a közepesen belvízveszélyes területek közé tartozik. A külterületi KÖTIVIZIG Rt. kezelésében lévő
belvizes létesítmények mindkét partján 3,0-3,0 m sávot szabadon kell hagyni.
A belterületi csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetését a Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és
Fejlesztési Intézmény végzi.
A település a domborzati adottságok, a terep lejtésének mértéke alapján a síkvidéki településtípushoz tartozik.
A települési csapadékvíz elvezető rendszerek lényeges elemei a nyílt csapadékcsatornák, övárkok, útárkok,
melyek feladata a területre hullott és onnan lefolyó csapadékvizek összegyűjtése és rendezett elvezetése. A
belterületi nyílt- (földmedrű, burkolt medrű) és zárt elvezető rendszer a hozzá tartozó műtárgyakkal (aknák,
víznyelők, átereszek, kapubejárók műtárgyai, stb.) egységes hálózatot alkotva a csapadékvizeket gravitációsan,
vagy szivattyús beemeléssel juttatja a befogadókba.
A belterületi csapadékvíz-elvezető csatornák hossza 15657 m.
A zárt csatornák helyszínen épített, illetve előre gyártott beton elemekből készültek, szelvényalakjuk kör, vagy
körjellegű, szelvényméretük széles skálában terjed. A rendszerhez tartoznak a víznyelő és tisztító aknák.
A vízrendezési művek, zárt és nyílt csatornák, árkok rendeltetésszerű üzemeltetését, kapcsolatát műtárgyak
biztosítják.
Külterületen az Alsóréti- és a Büdöséri szivattyútelep, belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített
szivattyú működtetését végzi a városüzemeltető. A település külterületének a keleti részén, a Nagykunságifőcsatorna mellett található a Kocsordosi szivattyútelep, amelynek kezelője a KÖTIVIZIG.
2016 januárjában a PLANTOR Kft. készített egy tervet a belterület nyugati, dél-nyugat részének csapadékvíz
elvezetésére vonatkozóan. Ez egy döntés előkészítő tanulmány, amely az 1-es, 4-es, 6-os és 7-es számú
csapadékvíz-elvezetési rendszerek (öblözetek) terveit tartalmazza.
A terv a Gyóni Géza utcában lévő egykori Vágner-gödör (agyaggödör) területét, - amely egyébként is mély
fekvésű, vízállásos terület - záportározóként alkalmazza. A terv a környező utcák csatornáit, árkait a
záportározóba vezeti be. Heves záporok esetén a gödör puffer tározóként funkcionál, megakadályozza, hogy az
egyes utcák, közterületek és magánterületek víz alá kerüljenek. A terv szerint a záportározó mellett, tőle keletre
fekvő mély fekvésű terület feltöltésre kerülne, így a belvízveszély itt is megszűnne. A feltöltés és tereprendezést
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követően többféle célra is hasznosítható majd ez a területrész. A záportározó dél-nyugati sarkánál, a Gyóni Géza
utcában a terv átemelő szivattyút jelöl. Az átemelőtől tervezett nyomóvezeték épülne ki a Martinovics utcában,
egészen a Holt-Tiszáig. A záportározó magas vízállása esetén ezen keresztül szivattyúzható át a víz a HoltTiszába.
1.16.2 Energia
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás

Fegyvernek város közigazgatási területén az EON biztosítja a villamos energia ellátást.
A településen távhőszolgáltatás nincs.
Energiaellátás két módon történik:
Földgáz: A földgáz elosztását a Főgáz és a Tigáz végzi Fegyvernek közigazgatási területén belül.
A fejlesztési területek földgáz igényeinek kielégítése a korábban kiépült községi hálózatról történhet. Az egyes
területi igények kapcsán számítani kell a terhelési súlypont eltolódásokra és ennek következtében új körzeti
gáznyomás-szabályozók telepítésére. Innen építhetők tovább a tervezett új létesítmények földgáz ellátását
szolgáló gerincvezeték hálózatok.
Elektromos energia: A városi elektromos légvezeték hálózatról történik a lecsatlakozás.
Fegyvernek villamos energiaellátását az EON Hungária Zrt. biztosítja a saját tulajdonában lévő elosztó hálózaton
keresztül. A területen egy 20kV-os gerincvezeték halad keresztül. A gerinchálózat megfelelő állagú és
keresztmetszetű.
A területen mindenütt szabadvezetékes hálózatról üzemelnek a fogyasztói transzformátorok, a fogyasztói
transzformátor állomásokról a villamosenergia elosztás kisfeszültségű szabadvezetékes elosztóhálózaton
keresztül jut el a fogyasztóhoz.
A transzformátorállomások mindenütt oszlop állomások. A településen mindenütt biztosítható a villamos
energiaellátás, ezért ilyen szempontból zárolt terület nincs.
A fejlesztési területek közterületeinek közvilágítására közvilágítási kapcsoló szekrényeitől táplált, az
útkategóriáknak megfelelő, az épített környezet esztétikai igényeit kielégítő, formatervezett tartószerkezetekre
szerelt, egyedi jellegű földkábeles, vagy szigetelt szabadvezetékes hálózatokkal táplált, NA fényforrásos
lámpatestekkel történhet.
A lakosság által használt villamos energia mennyiség 2012-ben jelentősen lecsökkent (6112-ról 5561 ezer kWhra), majd 2013-tól enyhe növekedés figyelhető meg. 2015-ben ez az érték 5872 ezer kWh. A háztartási villamos
energia fogyasztók számának változásában 2014-ben figyelhető meg változás, az eddigi folyamatos csökkenés
helyett 2014-ben már 12-vel nőtt ez az érték.
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33. ábra: Elektromos és gáz szolgáltatás alakulása, 2007-2015
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A gázfogyasztók számában (mind a háztartási, mind pedig az összes gázfogyasztó tekintetében) jelentős
emelkedés 2010-ben történt az összes gázfogyasztó tekintetében, majd ezt követően folyamatos csökkenés
figyelhető meg, mely az elmúlt 2 évben stagnált. A háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége az utóbbi 10
évben folyamatos csökkenést mutat.
34. ábra: Villamos energia és gáz fogyasztók számának alakulása, 2007-2015
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Fegyverneken távhő szolgáltatás nincs.

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei

A megújuló energiák alkalmazása lakossági szinten még nem elterjedt a városban – elsősorban a lakók anyagi
helyzete a legnagyobb akadály -, viszont az igény egyre inkább megjelenik a város hétköznapjaiban a megújuló
energiaforrásokkal történő működési hatékonyság és gazdaságos létesítmény üzemeltetés vonatkozásában.
Fegyverneken az uralkodó szélirány az ÉK-i. Nagyobb volumenű szélenergia-hasznosítás jelenleg nem történik.
Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából  a felhőzet következtében beálló
veszteségeket követően  137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy
az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32 W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget
jelent. Fegyvernek jelenleg nem rendelkezik jelentős szoláris energiatermelésre képes erőművel.
Napkollektoros rendszerrel városi közintézmény nem rendelkezik.
A településen vízenergiát hasznosító létesítmény nem található.
1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

Az utóbbi évek Európai Uniós fejlesztéseinek köszönhetően számos intézményen valósult meg energetikai
beruházás. A TOP-2.1.2-15-JN1 - Zöld város kialakítása Fegyvernek című pályázati felhívás keretében az
ingatlan fejlesztések során energia hatékony működést biztosító megoldások kerülnek megvalósításra. E mellett
a TOP-1.4.1-15-JN1 – „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat az Óvoda és Bölcsőde hosszú távú működésének
zavartalan biztosítása érdekében az energiahatékonysági szempontok figyelembevételével készült.
A város az energiakorszerűsítésen alapuló beruházásokat folyamatosan célul tűzi ki, így a jövőben is várhatóak
ilyen jellegű fejlesztések. Ilyen tervezett fejlesztés pl. 1-2 hektáron napelem park építése, mely finanszírozását
Európai Uniós támogatásból kívánja megvalósítani. Ez a fejlesztés fontos környezetvédelmi beruházás, valamint
jelentős költségcsökkenést jelent az önkormányzatnak.
1.16.3 Elektronikus hírközlés

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető formában
előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét, továbbítását biztosítja. A
szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt létrehozó vagy arra szervezet vagy arra
létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus hírközlés szolgáltatása alanyi jogú.
Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet:
távközlési ellátás
műsorszórás, kábel tv ellátás
A városban a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan változik, az utóbbi években
növekvő tendenciát mutat. Adatok legkorábban 2007-ből vannak, akkor a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt
lakások száma csupán 474 volt, mely 2015-ben már 1051-re változott. Ez a szám a teljes lakásállományhoz
viszonyítva a 40%.
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35. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számának változása Fegyverneken a teljes lakásállományhoz
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A városban az internet előfizetések számára vonatkozóan 2013-tól kezdve vannak adatok, azóta folyamatos a
növekedés. 2013-ban 1138 db előfizetés volt a városban, 2015-ben már 1319. Ez utóbbi a lakosság 21%-át, a
lakásállomány 50%-át jelenti. A következő években ennek a mutatónak a növekedés várható az internet
elterjedése, megfizethetősége és a mindennapi életben való, lassan elengedhetetlen használatának
köszönhetően.
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1.17

Térségi és települési környezetvédelem

Fegyvernek az Észak-alföldi régió része, legjelentősebb természeti adottságai a régiónak az itt fellelhető
gyógyvizek, a Tisza, a Tisza-tó, és a Hortobágy. 2000-2006 között jelentős, termál-és gyógyvízre alapozott
turisztikai fejlesztések történtek a régióban, amelyek eredményeként a régió egészségturisztikai kínálata
országos szinten is kiemelkedőnek mondható. A régió folyó- és állóvizei jó lehetőséget nyújtanak a vízi turizmus
számára, de a szükséges infrastruktúrával csak részben rendelkezünk. A vasúthálózat vonalsűrűség tekintetében
az országos átlag feletti. A legnagyobb problémát mégis az alacsony kihasználtság és járatsűrűség, valamint az
elavult járműpark jelenti. A régió három megyéből (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-SzatmárBereg) áll, az Alföld nagytáj része. A területen a felszíni formák jelentős része síksági jellegű.
1.17.1 Talaj

A talajadottságok az ártéri területeken a térség vízellátottságához igazodnak. A belvízveszélyes területek
általában nem vagy csak korlátozottan alkalmasak szántóművelésre, míg a hátak talajai, melyek kialakulásában a
víz nem vagy csak kismértékben játszott szerepet, általában szántókként jól hasznosíthatók.
A felszínt többnyire homokos lösz, löszös homok borítja, a mélyedéseket lápi agyagok, a Tisza mentét lösziszap,
öntésiszap, öntésagyag fedi. A kistérség talajadottságai is igen változatosak, a löszös homokon kialakuló jó
minőségű mészlepedékes csernozjomtól, a réti csernozjomon, a barna erdőtalajokon át a szolonyeces réti
talajokig, a térség vízellátottságához igazodva.
A térség növényföldrajzi vonatkozásban az Alföld flóravidék Tiszántúli flórajárásnak része. A jellegzetesebb
potenciális erdőtársulások a fűz ligeterdők, a tölgy- kőris-szil ligeterdők, a sziki tölgyesek és a tatárjuharos
lösztölgyesek. A sziki rétek számos helyen fellelhetők. Felbukkan a sziki saláta, a réti őszirózsa, a villás boglárka,
stb. Az erdészetileg hasznosított területeken elsődlegesen fiatalkorú, lágy- és keménylombos erdők találhatók. A
mezőgazdasági területhasznosítás főnövényei a búza, az őszi árpa, a kukorica, a cukorrépa és a rizs.A területen
végzett korábbi talajmechanikai feltárások vizsgálatai szerint Fegyvernek térsége változatos üledéksorral
rendelkezik. A terület altalaját váltakozó előfordulású homokos és agyagos összletek jellemzik.
A termőföld védelme érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV.
Törvény 36.§-a szerint „a termőföld használó – választása szerint – köteles a termőföldet a művelési ágának
megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírásokat betartani.”
A belterület régebben beépült része feltöltött. A töltés vastagsága 0,8-1,3 m, anyaga humuszos, törmelékes,
homokos agyag, mely változó összetételű, közel vízzáró. Ezen réteg alatt, illetve a település többi részén már a
térszíntől barna humuszos agyag található, vastagsága 0,4-1,5 m. A réteg térfogatváltozó, szervesanyag tartalma
viszonylag magas! A humuszos réteg alatt 0,3-3,8 m között, változó vastagságú homoklisztes soványközepes
szürkéssárga agyag harántolható, mely közel vízzáró tulajdonságú, plasztikus konzisztenciájú. A löszös
szerkezet sajátosságaként a homoklisztes agyag fokozatosan homoklisztes iszapba, iszapos homoklisztbe megy
át, mely kevésbé tömör, többnyire folyásra hajlamos!
A mezőgazdasági termelés szempontjából a termőföld művelhetőségének biztosítása érdekében a belvízelvezető
és öntöző csatornák rendszeres karbantartása, tisztítása elengedhetetlen. Ezzel megelőzhető a település
területén a belvízveszély is.

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek

A térség vízellátottságára a télvégi, kora tavaszi, illetve a nyárvégi, őszi vízbőségek mellett a tavaszi, kora nyári
vízhiányok jellemzők. A lehetséges párolgás sok év átlagában jellemzően meghaladja a tényleges párolgás
mértékét. Ez alól csak a Tisza-tó, illetve a Tisza hullámtere képez kivételt.
Az évek közti megoszlás alapvető jellegzetessége a Közép-Tiszán a száraz és nedves periódusok váltakozása. A
XX. században az éghajlat túlnyomó részben (51%) száraz, illetve nedves (32%), s csak a fennmaradó időszak
(17%) volt kedvező. A nedves periódusra jellemző a mély fekvésű területek belvizesedése, ugyanakkor belvíz
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száraz években is jelentkezhet a csapadék éven belüli szélsőségeinek következtében. Ilyenkor ugyanabban az
évben egymást rövid időn belül követheti a belvíz és az aszály.
A kistérség nagy része száraz, gyér lefolyású vízhiányos terület, de előfordul fokozottan vízhiányos terület is. A
térség vízrajzára összességében elmondható, hogy egy korábban vízjárta, de a szabályozások után többnyire
vízhiányos terület, belvízcsatornákkal sűrűn behálózva. A térség vízrendszerének alapját a Tisza alkotja.
A térség belvíz-veszélyeztetettsége az ártereken elsősorban a mély fekvésű területekhez köthető. Egy-egy
csapadékosabb évben a viszonylag magasabb fekvésű belső medencékben is kialakulhatnak vizes területek, de
ezek kis területet érintenek, és rövid ideig tartanak.
Fegyvernek a Fegyvernek – Büdöséri belvízöblözetben található, amely a 64. sz. szajoli belvízrendszer része.
A belvízöblözet fő befogadója a Fegyverneki Holt – Tisza, amelynek vize a Tisza alacsony vízállása esetén, az
Alsóréti zsilipen keresztül gravitációsan, magas vízállása esetén pedig szivattyú segítségével jut a folyóba. A
Fegyverneki Holt – Tisza több funkciót is ellát. Mindenekelőtt a belvizek fogadásában és tározásában játszik
fontos szerepet, de például az öntözéses időszakban öntözési igényeket is kielégít. Emellett jelentős halászati és
horgászati tevékenység folyik a holtágakban. Fegyvernek külterületének kedvező, mesterséges adottsága a
Nagykunsági öntöző főcsatorna, amely lehetővé teszi az öntözéses gazdálkodást.
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról jogszabály szerint: Fegyvernek az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen
lévő települések közé tartozik.
A kockázatos anyagok elhelyezése, felszín alatti vízbe történő közvetlen vagy közvetett bevezetése engedély
köteles tevékenység, mely csak az illetékes környezetvédelmi felügyelőség által kiadott engedély, illetve a
felügyelőség szakhatósági állásfoglalásával más hatóság által kiadott engedély alapján történhet.
A talajvíz leginkább a 2,0-3,0 m alatti löszös réteg legfelső részében mozog (Szapárfalu területén 1,8-2,0 m alatt),
utánpótlása a csapadékvízből történik. A porózus szerkezetű rétegbe jutó víz mozgása, szétterülése gyors. Mivel
a talajvíz itt nyomás alatt áll, vagyis fölfelé törekszik, így jellemző hogy a talajvíz kicsap az iszapos homok
rétegből, és általános szintje feltolódik a vizet kevésbé jól vezető rétegekbe is. A terület talajvizei egyébként
gyenge agresszivitást mutatnak. A termőréteg megmentése érdekében a kiadásra kerülő építési engedélyekben
elő kellene írni az építési területekről elszállított humuszos termőréteg termőföldön történő elhelyezését.
Külterületen a mezőgazdasági területek esetében az egyéni gazdaságok fejleszthetőségének szempontjából
olyan építési előírások megalkotása a cél, amelyek lehetővé teszik a tanyás gazdaságok létrehozását. Ezzel a
termőföldek okszerűbb, környezetkímélőbb és takarékosabb megművelése válhatna lehetővé.
Felszíni vizek
Fegyvernek és környékének területe a Tisza részvízgyűjtőjéhez és a Nagykunsági tervezési alegységhez
tartozik.
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36. ábra A Nagykunsági tervezési alegység

Forrás: Nagykunság alegység VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

A tervezési alegységet nyugatról a Tisza, délről és délkeletről a Hármas-Körös, északról a Tisza-tó természetes
vízgyűjtői határolják, 3300 km2 kiterjedésű terület. A felszínét elsősorban a vizek alakították ki. Az ármentesítések
előtti időszakban a terület jelentősen kitett volt a környező folyók árvizeinek. A területet északon a kissé
magasabb fekvésű. A terület lejtéséből adódóan északon a gyorsabb lefolyású, míg délen a hosszabb idejű és a
tartósabb árvizek jellemezték. A települések kialakulásának helyét az árvizek gyakorisága és ezek káros
hatásaitól való védettség határozta meg, így elsősorban a magasabb vonulatokon és a védettebb területeken
telepedtek le.
Az alegység közigazgatásilag Jász-Nagykun-Szolnok megyékhez tartozik. 55 települése között 9 város 38
nagyközség, illetve község és 8 tanyaközpont van. Gazdasági jellegét tekintve mezőgazdasági, melynek szintje a
szántóföld minőségének függvényében változik. A talajok többsége vályog és agyag, infúziós lösz, agyagos lösz.
A genetikus talajosztályozás szerint a talajok mezőségi (csernozjom)-, réti-, szikes-és öntés főtípusokba
sorolhatók.
Idegenforgalom tekintetében új fejlődési irányt jelenthet a vízközelsége. A holtágak hasznosítása települési
érdekeket is szolgál.
Fegyverneket intő vízfolyások az alábbiak:
Élő vízfolyás a Tisza-folyó, mely Nagykörű településtől választja el a város határát. A folyószabályozás
Vásárhelyi Pált és Kvassay Jenő nevéhez kötődik. Jelentős mesterséges vízfolyás a település keleti határát
kettészelő Nagykunsági főcsatorna. Alakja kissé kanyargós, mély vonulatban haladó. A terepszint alatt kotort
csésze szelvényű, a terepszint fölött töltésezett. A mesterséges víztest teljes hossza 74,330 km,
vízgyűjtőterületének nagysága 6,457 km2, befogadója a Hármas=Körös 35,900 fkm szelvénye. A Nagykunsági
öntözőrendszert a Tisza=tó bal part 144+642 fkm szelvényében lévő gravitációs fővízkivételi beeresztő zsilipen
keresztül látja el öntözővízzel. Az öntöző rendszer területe 1224,35 km2.
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Fegyverneket érintő állóvíz víztestek:
Fegyvernek határában jellemzők a folyó mentett oldali hajdanán lefűződött, vagy a folyószabályozással
leválasztott élővizű holtágak is (Alsóréti Holtág vagy Fegyverneki Holt- Tisza). A Tisza vízjárási szeszélyeitől
függetlenített volt folyószakaszokat az itt élők halastóként, horgásztóként, víztározóként hasznosítják.
(Fegyverneki Horgász Egyesület)
A holtág a Tisza szabályozása során az 1856-ban végrehajtott 74. számú átmetszéssel alakult ki, a bal parti
ármentesített területen húzódik. Közigazgatásilag a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fegyvernek és Nagykörű
községek határában helyezkedik el. Hossza 14,9 km, átlagos szélessége 77 m, területe 115 ha, átlagos
vízmélysége 2,4 m, víztérfogata 1,3 millió m3. 1993-ban Fegyvernek és Nagykörű községi és Törökszentmiklós
városi önkormányzatok tulajdonába és kezelésébe került. Medrének feliszapoltsága előrehaladott, vízi
növényzettel való benőttségének mértéke 30-40% között változik. Feltölthető a tavaszi belvizekből a Kocsordosi
és Büdöséri főcsatornán, vagy öntözővízből az Nagykunsági IV-1 öntözőcsatornán keresztül. Leüríthető az
Alsóréti zsilipen keresztül gravitációsan. Elsődleges funkciója a belvíztározás, másodlagos funkciója az
öntözővíz-tározás. A holtág 10+450 km szelvényében megépült áttöltés lehetővé tette, hogy a pihenőpark, nyári
napközis tábor és sportpálya mellett kialakulhasson egy olyan tó, amely a vízisport és a sporthorgászat igényeit
is kielégíti. Egy 57 ha-os és egy 107 ha-os öntözőtelep található a holtág mellett. A holtágnak nincsenek
különleges tájképi értékei, ugyanis egyrészt belterülettel határos, másrészt a környező mezőgazdasági területek
egészen a partjáig húzódnak, jelentős antropogén hatásnak van kitéve. A tavaszi és őszi madárvonulás
alkalmával számos védett madárfaj számára fontos táplálkozó- és pihenőhely. Nem tartozik természetvédelmi
területhez. 1997-ben a holtág egy szakaszára rehabilitációs program készült, 1998-ban e program alapján a
9+150 - 10+500 km szelvények között iszapkotrást és partkontúrozást végeztek. A Fegyverneki holtágtól északra
a Tisza 73. számú átmetszésével is létrejött egy kb. 4 km hosszú holtág a folyó bal partján, de ez mára teljesen
feltöltődött, csak időszakosan van benne víz.
Magyarország közel 45.000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 60%-át
veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai tényezők kedvezőtlen
alakulása esetén  hatalmas terület kerülhet víz alá.
Fegyvernek belvízzel közepesen veszélyeztetett térség, a közepesen veszélyeztetett területek környékére terjed
ki, összesen 11.800 km2-t érint, ami a teljes síkvidéki területnek a 26%-a. Az ide sorolható térségek az Alföldön:
mindenekelőtt a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza-Szamos köz, Szamos-Kraszna köz, Rétköz, Bodrogköz,
Taktaköz), továbbá a Hortobágy melléke, a Jászság és a Nagykunság tekintélyes része, a Körösök vidéke, az
Alsó-Tisza völgye, valamint a Duna-völgyi főcsatorna menti sáv. A Kisalföldön a Fertő-Hansági táj tartozik ide,
míg a Dunántúl többi részén csak egészen kis területek, pl. a Sárvíz mentén.
Az OTRT szerint Fegyvernek közigazgatási határának a szélén vannak rendszeresen belvízjárta területek.
Fegyvernek város teljes közigazgatási területe a KÖTIVIZIG illetékességi területén, a 10.07 belvízvédelmi
szakaszon a Fegyvernek-Szajoli belvízrendszerben helyezkedik el. A település a Fegyvernek-Büdöséri
belvízöblözet része.
Az öblözet vizeit a Kocsordi és a Büdöséri csatorna, Büdöséri szivattyútelep hivatott levezetni, melyek befogadója
a Fegyverneki Holt-Tisza, melyből a víz gravitációsan az Alsóréti zsilipen keresztül, a befogadó magas vízállása
esetén az Alsóréti szivattyútelep segítségével jut a főbefogadóba, a Tiszába.
Az öblözet belvízelvezető műveinek nagy része önkormányzati tulajdonú. A Nagykunsági-főcsatona 24+100 –
33+020 szelvények közötti szakasza (fegyvernek 0220, 0180 és 0123 hrsz-okon), valamint a Nk. V-1 és Nk V-2
fürtfőcsatorna tartozik Fegyvernek város közigazgatási területéhez. A KÖTIVIZIG-nél alkalmazott
veszélyeztetettségi besorolás alapján fegyvernek a közepesen veszélyeztetett települések közé tartozik.
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37. ábra Jelentős belvízi elöntések (2016. március)

Forrás: KÖTIVIZIG adatszolgáltatás

Felszín alatti vizek
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.
25.) KvVM rendelet értelmében Fegyvernek az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő
települések közé tartozik.
A Szolnok- Túri-síkon a talajvíz felszín alatti mélysége nem egyenletes, kisebb eltéréseket mutat. A talajvízszint
ingadozását több tényező is befolyásolja. Ilyenek a litológiai és talajtani viszonyok (pl. a talaj típusa, ásványi
összetétele, szemcsemérete, a felszín alatti vízzáró réteg helyzete és mélysége), a növényborítottság, az
éghajlati tényezők (pl. a felszínre érkező csapadék mennyisége, a párolgás mértéke és a hőmérséklet alakulása),
a vízrajzi adottságok, illetve az antropogén hatások (öntözés, duzzasztás, vízkivétel, melioráció, stb.). A talajvíz
átlagos mélysége Fegyvernektől D-re, Mezőtúr–Mesterszállás vonaláig 6 m alatt van. Karcag–Kisújszállás–
Túrkeve körzetében 2–4 m között, máshol 4–6 m között húzódik. Rónai A. (1955, 1956) vizsgálatai alapján
kijelenthető, hogy az 1950-es évek elején területünk egyes részeiben mélyebben helyezkedett el a talajvíz, mint
napjainkban. Kémiai jellege Fegyvernektől K-re, Karcag és Kisújszállás között, továbbá a Hortobágy-Berettyó
mellékén
nátrium-,
máshol
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos.
Keménysége
Fegyvernek−Kisújszállás−Mezőtúr között meghaladja a 35 nk°-ot, máshol 15-25 nk° között van. A szulfáttartalom
Mezőtúr−Törökszentmiklós−Karcag között meghaladja a 600 mg/1-t, sőt Túrkevétől Ny-ra még az 1000 mg/l-t is,
másutt 300 mg/l alatt van.
A rétegvíz mennyisége 1 l/s.km2 körül van általában, de DNy-on kevesebb. Az artézi kutak száma nagy,
mélységük átlaga nem haladja meg a 200 m-t. Vízhozamuk mérsékelt, de nagyobb mélységből nagyobb
vízhozamokat is nyernek.
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31. térkép: Fegyvernek és környékének felszín alatti vízszint térképe

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m)

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a környezeti
célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések összefoglalását. Fegyvernek a KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén található, a Nagykunság tervezési alegység része, ennek megfelelően
az országos VGT mellett a „2-18 Nagykunság alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv” az érvényes rá.
Fegyvernek területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be a kitermelt víz minőségi jellemzésével.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997,
(VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a vonatkozó területhasználati korlátozásokat

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme

Imissziós méréseket Fegyverneken nem végeztek, levegőtisztaság-védelmi panaszok nem jelentkeztek. Jelentős
légszennyező anyag kibocsátás, illetve olyan telephely, amely ilyet kibocsátana, nincs a városban. A 7
bejelentésre kötelezett telephelyen 21 db légszennyező pontforrás van, de ezek SO 2, CO, NOx szilárd és egyéb
légszennyező anyag kibocsátása jelentéktelen. Egyéb külön levegőtisztaság védelmi intézkedések nem
szükségesek. Ipari tevékenységből nem származik levegőtisztaság-védelmi jogszabály által előírt határértéket
meghaladó káros légszennyező anyag kibocsátás.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet új zónarendszer
kialakítását írja elő. A rendelet szerint lehetőség van ökológiailag sérülékeny területek kijelölésére is. Fontos új
elem továbbá, hogy a légszennyező létesítmények körül védelmi övezeteket kell kijelölni.
A kommunális eredetű levegőszennyezés nem számottevő, mivel a gázhálózat kiépített. A közlekedési eredetű
levegőszennyezés csak az országos közutak mentén számottevő, ami a közutak menti intenzívebb
növénytelepítéssel mérsékelhető. A levegőminőség javításának közvetett eszköze a kondicionáló zöldfelületek
kialakítása. Az intenzív parkosítás a település közparkjaiban, közterületein, illetve a település körül tervezett
erdők kialakítása az üdülőkörzethez méltó települési környezetet teremt és a levegő minőségét is javítja.
Fegyvernek a környező településekkel a kapcsolatot a 4. számú elsőrendű főút, a 34. számú másodrendű főút, a
3216. j. összekötő út, a 3223 j. összekötő út, valamint a 4204 j. összekötő út használatával látja el. A település
belterületén két üzemanyagtöltő állomás üzemel. Ipari tevékenységből nem származik levegőtisztaság-védelmi
jogszabály által előírt határértéket meghaladó káros légszennyező anyag kibocsátás. A levegőtisztaság-védelmi
szempontból meg kell említeni azokat a mezőgazdasági telepeket, ill. vállalkozásokat, amelyek por emissziót
(gabona szárítók), ill. bűzhatást (intenzív állattartás) okoztak, ill. okoznak.
A település külterületén a következő állattartó telepek helyezkednek el:
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Állattenyésztési Kft, Kavicsos – tanyai juhtelep (400 db juh);
Kasztell major
o A major jelentős vízhasználója az Állattenyésztési Kft, jelenleg 250 db szarvasmarhát tart.
o A majorban működő AGROPOLIGEN Kft műhelye, magtára és szárítója.
 Baromfitelep (550.000 db broiler csirkenevelő);
 Agropoligen Kft, Bálint major (67.000 db csirke)
A települési környezetvédelmi rendelet szabályozza a belterületi állattartást építési övezetenként, meghatározva
a létszámkorlátokat és a védőtávolságokat.
A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Fegyvernek nem szerepel a kiemelt települések között, a 10.
légszennyezettségi zónába tartozik (csakúgy, mint a jogszabályban nevesített területek kivételével az ország
nagyobb része). A 10. légszennyezettségi zónába tartozó településeken a rendeletben vizsgált 11
légszennyezőanyag jellemző értékei alapján a szennyező anyagonkénti kategóriákat az alábbi táblázat mutatja.
36. táblázat: A 10. légszennyezettségi zóna szennyezőanyagok szerinti koncentrációja
Zónacsoportok a szennyező anyagok szerint
Légszennyező anyag

SO2

NO2

CO

PM10

benzol

Levegőminőségi
zóna
Koncentráció (µg/m3
)
Légszennyező
anyag

F

F

F

E

F

Talajközeli
ózon
O-I

< 50

< 26

< 2500

10-14

<2

> 18 000

PM10 Arzén
(As)

PM10 Nikkel
(Ni)

PM10
(Pb)

Levegőminőségi
zóna
Koncentráció (ng/m3
)

F

PM10
Kadmium
(Cd)
F

F

F

D

< 2,4

<2

< 10

<0,15 µg/m3

0,6-

Ólom

PM10 benz(a)pirén (BaP)

Forrás: 4/2002. KvVM rendelet

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak Fegyverneken, illetve annak környezetében automata
mintavevő hely nincsen, manuális mintavétel utoljára 2004-ben volt.
A vizsgált környezetben az uralkodó szélirányból érkező, a mezőgazdasági területekről származó porterhelés
jelentkezhet.
1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés

A település környezeti állapotát nagyon sok tényező befolyásolja, a környezeti elemek számszerűsíthető
adatainak megismerésén túl figyelembe kell venni a környezeti állapotra közvetett módon ható társadalmi –
gazdasági folyamatokat, ezen belül a társadalmi környezet,a gazdasági szereplők szerepét is. Környezetünkben
nagyon sok zajforrás működik, ami zavarja mindennapi tevékenységünket, esetleg munkánkat, nyugodt
pihenésünket. Ezek egy része csak átmenetileg és néhány embernek okoz kellemetlenséget, másrészük
azonban tartósan és jelentős területen terheli a környezetet. A lakóhely, a települések zajterhelése minden
esetben integrálja a környezeti zajforrásainak fő osztályait, melyek a következők: közúti közlekedés, vasúti
közlekedés, ipari üzemek, szolgáltatási létesítmények. Az elmúlt évtizedben a zaj a települési lakosságot
terhelőkörnyezeti ártalmak közül – a levegőszennyezés után – a második helyre került.
A legjelentősebb zajforrás a településen a 4. számú főközlekedési út Szapárfalun áthaladó szakasza.
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési
határértékeit a zajtól védendő területeken.
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37. táblázat: Zajterhelési határértékek
Sorszám

Zajtól védendő terület

Határértékek (LTH) az LAM
megítélési szintre* (dB)
NAPPAL 06-22 ÉJJEL 22-06
ÓRA
ÓRA

ÜDÜLŐTERÜLET, KÜLÖNLEGES TERÜLETEK KÖZÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI
1.

TERÜLETEK

45

35

2.
3.
4.

LAKÓTERÜLET (KISVÁROSIAS, KERTVÁROSIAS, FALUSIAS, TELEPSZERŰ
BEÉPÍTÉSŰ), KÜLÖNLEGES TERÜLETEK KÖZÜL AZ OKTATÁSI
LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETE, A TEMETŐK, A ZÖLDTERÜLET
LAKÓTERÜLET (NAGYVÁROSIAS BEÉPÍTÉSŰ), A VEGYES TERÜLET
GAZDASÁGI TERÜLET

50
55
60

40
45
50

Forrás:27/2008. (XII.3) KvVM-EüM

A környezeti zaj és rezgésvédelemre vonatkozó rendeletek felülvizsgálata, más jogszabályokkal párhuzamos
deregulációja, az EU-hoz történő csatlakozás kapcsán jelentőségüket vesztő rendelkezések visszavonása és egy
új rendelet megalkotása szükségessé vált. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X.29.) Kormányrendelet 2008. január 1-én lépett hatályba.
A település lakóterületei laza beépítésű kertvárosias és falusias területek, így a településközpont vegyes területtel
együtt területükön a zajterhelési határérték nappal 50 LAeq,dB, éjszaka pedig 40 LAeq,dB. Zajvédelmi
szempontból javasoljuk csendes övezet kialakítását a temetők 100 m-es környezetében. A zajra érzékeny
területeken – az üdülőterületeken, közparkokban, temetők és csendes övezetük területén – a zajterhelési
határérték nappal 45 LAeq, dB, éjszaka 35 LAeq, dB.
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken, ahol intézményi jellegű létesítmények és lakóépület is
kialakítható, a zajterhelési határérték nappal 60 LAeq, dB, éjszaka 50 LAeq, dB.
A közlekedési eredetű zajterhelést a közúti közlekedés okoz. A közúti közlekedés zajhatásának mérséklésére
sok lehetőség nincs. A rendezési terv a településközpontban az országos közutak mentén településközpont
vegyes területet jelölt ki, ami lehetőséget ad a közút mentén zajra kevésbé érzékeny kereskedelmi, vendéglátó,
szolgáltató funkciók kialakítására.
1.17.5 Sugárzás védelem

A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az érték függ a
magasságtól és a talaj típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási körülmények (légnyomás,
csapadékmennyiség) változásai befolyásolják.
Mesterséges eredetű sugárzások tekintetében élettani hatás szempontjából a távvezetékeknek két jellemzőjét
kell figyelembe venni: a kibocsátott villamos és a mágneses terét. A villamos vezetékek által kibocsátott
térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül befolyásolja a vezetékek föld feletti magassága, a fázisvezetők és
védővezető geometriai elrendezése, magas objektumok, épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják).
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől:
750 kV esetén

40 m

400 kV esetén

20 m

220 kV esetén

10 m

120 kV esetén

5m

Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági engedélyezési eljárások
során figyelembe kell venni.
Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari szerkezetvizsgálatok,
élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges káros hatása azonban lokális.
Település közigazgatási területének északi részén nagyfeszültségű távvezeték található.

118
Fegyvernek Város Önkormányzata

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK – Előterjesztési változat
Atomerőmű működésével kapcsolatos többletsugárzás havária esetén fordulhat elő. A hazai települések esetén
Paks, Mochovce vagy Bohunice atomerőművek tekinthetők vizsgálandónak, a település ezektől való távolsága.
Amennyiben a település 300 km-es távolságon belül van, akkor az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások
Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik, amennyiben 30 km-es távolságon belül, akkor a Sürgős
Óvintézkedési Zónába tartozik.
Fegyvernek Paks atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ)
területére esik.
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban országos sugárzásfigyelő rendszer
épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló
állomások mérik az óránkénti sugárzási dózist, azaz a dózisteljesítmény értékét. A figyelmeztető szint 250
nSv/óra, ami a valós veszélyt jelentő szint töredéke és a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás
megkezdésére. Fegyverneken nem található mérőállomás.
1.17.6 Hulladékkezelés

Fegyvernek hulladékgazdálkodásra vonatkozó helyi önkormányzati rendelettel rendelkezik.
A hulladékgazdálkodás körébe tartozik a települési szilárd kommunális hulladék és a kommunális
szennyvízgyűjtése és elhelyezése.
A kommunális hulladékok gyűjtését és szállítását 2016.04.30-ig az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
végezte a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozata alapján. 2016. május 1-től a
közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Kft. látja el. A közszolgáltató 3 településen végzi a hulladékszállítást, hulladékkezelést.
A kommunális hulladék végső ártalmatlanítása a Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központban valósul meg. A
településen 4 darab szelektív hulladékgyűjtő sziget lett kialakítva, a főbb csomópontokon, ahol a boltok és egyéb
intézmények látogatottsága miatt többen veszik igénybe a gyűjtőedényzeteket. A települési kommunális
hulladéklerakó a 0242/5 hrsz.-ú területen található, melynek tulajdonosa Fegyvernek Város Önkormányzata. A
lerakó 2012-ben rekultiválásra került. A termelésből származó veszélyes hulladékok kezeléséről és
ártalmatlanításáról a termelő köteles gondoskodni.
A helyi jogalkotásnál a közösségi hulladékgazdálkodási politikának a magyar jogi szabályozásba beépült
alapelveit kell követni, melyek a következők:






megelőzés elve,
elővigyázatosság elve,
megosztott felelősség elve,
szennyező fizet elve,
közelség elve,

valamint a közösségi környezetvédelmi szabályozásának megfelelően harmonizált hazai jogszabályok
követelményeit szükséges figyelembe venni.
Fegyvernek szennyvíztisztítása megoldott. Fegyvernek város területén kiépített szennyvízelvezető rendszer a
közelmúltban került átadásra. A Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba településekről begyűjtött szippantott
szennyvizek elhelyezése és tisztítása Fegyvernek Város Önkormányzat tulajdonában lévő, a település
külterületén található szennyvíztisztító telepen történik. Fegyvernek település szennyvíztisztító telepe 1998-ban
létesült, a községtől mintegy 1600 m-re az Alsóréti Holt-Tisza mellett. A fegyverneki szennyvíztisztító telep
védőtávolsága rekonstrukciót követően minimum 500m-ben állapítható meg. Fontos szempont továbbá, hogy a
tisztított szennyvíz a Tisza vízminőségére káros hatással ne legyen.
A szennyvíziszap elhelyezésének a legkedvezőbb módja, ha mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre. A
kihelyezés azonban csak úgy történhet, hogy a felszíni és a felszín alatti vizeket káros hatással ne legyen, és a
település környezet minőségét ne károsítsa (bűzhatás).
A víztelenített szennyvíziszap tárolása az iszapszikkasztó ágyak átalakításával megvalósult iszaptároló
műtárgyon történik.
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A csatornahálózat kiépítettsége mellett vízvédelmi és talajvédelmi szempontból egyaránt fontos, hogy a
rákötések is közelítsenek a 100%-hoz.
Fegyvernek hulladékgazdálkodási szempontból a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer része.
A komplex hulladékgazdálkodási rendszer elemei:
Kettős szigetelésű hulladéklerakó és korszerű komposztáló telep Kétpón
Átrakóállomás és Válogatócsarnok Szolnokon
5 db hulladékgyűjtő udvar (Szolnokon 2db, Törökszentmiklóson, Abonyban, Mezőtúron)
38. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya (%)
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Forrás: KSH

A városban a közszolgáltató működtet szelektív, valamint zöld- és üveg hulladékgyűjtést, lombtalanítást.
Fegyverneken a közszolgáltató működtet szelektív hulladékgyűjtést, amely házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés keretében valósul meg.
Az állati hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket a 45/2012. (V.8.) VM rendelet szabályozza.
A külterületi telepeken keletkező állati hullákat zárt gyűjtőkonténerben gyűjtik és azt szerződés keretében az
ATEV elszállítja.
A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.1.2 fejezet tartalmazza.
A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap elhelyezési módja és helye: a víztelenített szennyvíziszap
tárolása az iszapszikkasztó ágyak átalakításával megvalósult iszaptároló műtárgyon történik.
1.17.7 Vizuális környezetterhelés

A vizuális környezetterhelés Fegyverneken nem jellemző, leginkább a különböző méretű és stílusú reklámtáblák
okozzák.
ipari területek
Fegyverneken ipari park nem található, a már meglévő ipari területek a város délkeleti határán helyezkednek el.
illegális hulladéklerakások
Fegyverneken előfordul az illegálisan lerakott hulladék, amely vizuális és szennyező környezetterhelést jelent.
elhanyagolt állapotú épületek, városrészek
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Elhanyagolt, romos állapotú épületekből a településen több található, melyek megszűntetése, felújítása a
városkép javításához elengedhetetlen.
1.17.8 Árvízvédelem

Fegyvernek város ÉNY –i határrészét rövid szakaszon érinti a Tisza folyó. Jász – Nagykun - Szolnok megye
árvízi veszélyeztetettség szempontjából az ország egyik legkedvezőtlenebb földrajzi és vízrajzi fekvésű helye. A
megye területének 76 %- a árvíz által veszélyeztetett terület.
Az árvízvédelmi helyzetet meghatározó módon befolyásolják a terület domborzati viszonyai, melyek a Tisza –
völgyére jellemző nagy területű öblözetek között is különösen nagyokat jelöltek ki. A települések védelmét a
kiépített gátrendszer látja el, mely a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van.
A kiépített töltések mentén elsősorban fakadóvizek, átázások és szivárgások fordulhatnak elő. Az árvízszintek
jelentősen emelkedtek, az árvizek gyakorisága, tartóssága nőt. A 2000. évi nagy árvíz több nemkívánatos
esemény egybeesésének az eredménye volt.
Az árvíz által veszélyeztetett területek védelmét az úgy nevezet árvízvédelmi fővonalak biztosítják. A megyében a
fővédvonalak hossza: 592,65 km. A vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény 16. §-a alapján, az
árvízvédelmi fővonalakon védekezési kötelezettsége az államnak, a helyi önkormányzatoknak, illetve a károk
megelőzésében vagy elhárításában érdekelteknek van.
Fegyvernek város közigazgatás terület két ártéri öblözethez tartozik. A nagyobbik, nyugati fele a 2.82-es
Fegyvernek-Törökszentmiklósi ártéri öblözethez, míg kisebbik, keleti fele a 2.81-es Nagykunsági ártéri
öblözethez. A két öblözet határa a Nagykunsági-főcsatorna.
Fegyvernek a 10.07-es árvízvédelmi szakaszhoz tartozik, melynek mértékadó vízmércéje Kisköre alsó:
„0” pont: 81,23 m Bf
LKV: -321 cm
LNV: 1030 cm
MÁSZ: 92 m Bf., 1068 cm
Árvízvédelmi fok elrendelés:
I.
II.
III.

600 cm
700 cm
800 cm
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39. ábra 2.81 és 2.82-es ártéri öblözetek 1 ‰-es valószínűségű potenciális elöntési térképe

Forrás: www.vizugy.hu

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet alapján a Fegyverneket érintő mértékadó
árvízszintek a következőek.
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38. táblázat Mértékadó árvízszint Fegyvernek településnél
bal parti
töltés km

Jobb parti
töltés km

91,04

108,61

95,8

215 591

91,12

110,1

96,65

218 328

91,34

112,95

99,5

fkm
szelvény

EOV Y

EOV X

Mértékadó
árvízszint

363,7

756 582

214 675

365

757 363

367,85

757 942

helye

Fegyverneki
őrház

Forrás: 74/2014. (XII.23.) BM rendelet

Fegyvernek település árvíz szempontjából nem veszélyeztetett.
1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

A korábban leírtakat összefoglalva az alábbi környezeti problémákat lehet a városban elsősorban kiemelni.
Fegyverneken a belvíz jelentősebb problémát nem okoz. A lakosságot érő környezeti terhelések közül
elsősorban a közúti közlekedés levegő- és zajszennyező hatása említhető meg, amely főleg a forgalmasabb
közlekedési utak mellett élőket terheli.
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1.18

Katasztrófavédelem

Fegyvernek földrajzi fekvéséből adódóan szerencsés helyzetben van a terület felhasználást korlátozó tényezők
tekintetében, mivel az Alföld azon területén fekszik, amely kevéssé földrengésveszélyes, s barlangok,
alábányászott területek sem fordulnak elő. Csúszás- és süllyedésveszélyes területek is elsősorban a vízrajzi
viszonyokhoz igazodva jelennek meg kockázatként. Építésföldtani szempontból a talajmechanikai differenciák
jelenthetnek problémát, főként a város azon területein, ahol figyelemmel kell lenni a talajvíz szintjére is.
A település mellett halad el a Tisza és a Fegyverneki- Holt-Tisza, ami okán a terület közepesen veszélyeztetett
ár-és belvíz szempontjából a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján.
A belvízveszély másik formája a csapadék-elvezetés hiányosságaiból, illetve hibáiból adódhat, hiszen az elmúlt
években többször előfordult, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot nem tudta elvezetni a csatornarendszer, illetve
számos esetben a szennyvízelvezető rendszeren keresztül visszatört a csapadékvíz, ezért az elkülönített
csapadékelvezető rendszer bővítése indokolt.
1.18.1 Építésföldtani korlátok

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Fegyvernek területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek.
Csúszás, süllyedésveszélyes területek
A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes
terület nincs.
Földrengés veszélyeztetett területek
Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem érzékelhető.
Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már jól érzékelhető, de jelentős
károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente keletkezhet.
32. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a historikus rengéseket (456-1994), a
piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják

Forrás: foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrengeseszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7

Legutóbbi érezhető rengések:
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2017.01.24 Dunaharaszti
2016.01.22 Heves
2015.12.15 Bábolna
2015.08.05 Pétervására
2015.01.01 Cserhátsurány-Nógrádmarcal
2014.08.03 Cserhátsurány
2014.06.04 Bükk hegység
1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1 Árvízveszélyes területek

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet melléklete szerint Fegyvernek B közepesen veszélyeztetett település.
Az 1.17.8 fejezetben foglaltaknak megfelelően Fegyvernek ártéri öblözetbe tartozik.
1.18.2.2 Belvízveszélyes területek

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2.1 fejezet tartalmazza.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet melléklete szerint Fegyvernek B közepesen veszélyeztetett település.
33. térkép: Magyarországi belvíz veszélyeztetettségi térkép

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZ-INFO Projekt (GOP1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu

Az 1.17.2.1 fejezetben foglaltaknak megfelelően Fegyvernek mérsékelten belvíz által veszélyeztetett terület.
1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Fegyvernek területén nincs.
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1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő korlátozások

Fegyvernek mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások nincsenek.
1.18.3.3 Ipari veszélyforrások

A városban nem működik olyan üzem, mely az általa folytatott tevékenység alapján veszélyes üzemnek
minősülne.
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1.19

Ásványi nyersanyag lelőhely

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal térképei szerint Fegyvernek közigazgatási területén belül 2 féle
bányászati terület is van:
földgáz
szénhidrogén
A település közigazgatási területén az alábbi kutatási terület és bányatelkek találhatóak:
Körös – szénhidrogén kutatási terület
Fegyvernek I. – homok, agyag külfejtéses művelésű bányatelek – KÜLÖNLEGES BÁNYÁSZATI ÖVEZET
Fegyvernek I. – földgáz bányatelek
Örményes I. – szénhidrogén bányatelek
Nagykörű – földgáz bányatelek
A szénhidrogén kutatási területen és a földgáz, illetve szénhidrogén bányatelkeken lévő bányászati
létesítményekről a jogosult cég nyújt szolgáltatást. Jelen esetben a „Körös” szénhidrogén kutatási területen és
„Örményes I.” szénhidrogén bányatelken lévő bányászati létesítményekről az O&GD Centrál Kft., a „Fegyvernek
I.”földgáz bányatelken és „Nagykörű I.” földgáz bányatelken lévő bányászati létesítményekről a MOL Nyrt.
Fegyvernek város közigazgatási területén üzemelő földgáz elosztó vezetékről az elosztói engedélyes Tigáz-DSO
Földgázelosztó Kft., a földgáz szállító vezetékről a szállítói engedélyes FGSZ Földgázszállító Zrt., a szénhidrogén
szállító vezetékről és nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítményekről a bányavállalkozó MOL
Nyrt., illetve O&GD Centrál Kft. tud adatot szolgáltatni.

1.20

Városi klíma

Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1 fejezet tartalmazza.
A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején különösen
megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely eredhet az épületek,
építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési struktúrából, a burkolatokon használt
vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a
sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés, fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.).
Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad térszínekéhez
képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például
a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget),
a megváltozott átszellőzési viszonyok,
a levegőminőségi problémák.
A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési tervekben, a
zöldterületi rendszer tervezésben és a közút- és közműtervezés során nagyobb hangsúlyt kapjanak a klimatikus
szempontok.
A település nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének.
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2 Helyzetelemző munkarész
2.1

A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

Fegyvernek népességszáma az utóbbi évtizedben folyamatosan csökken  melynek elsődleges oka a negatív
vándorlás  csak úgy, mint a népsűrűség, ami viszont még így is jóval a megyei átlag felett van. A városban a
fiatalok száma csökkenő tendenciát mutat ellentétben az idősek arányával, amely viszont  az országos
tendenciához hasonlóan  nő.
A lakosság elenyésző részét képező általános iskolai végzettséggel sem rendelkező felnőtt lakosainak száma az
országos és megyei átlaggal ellentétben nőtt (50%-kal) a két népszámlálás között. A magasabb képzettségi
szinttel  minimum érettségi  rendelkezők száma növekedett 2001-hez képest. Ennek ellenére Fegyvernek
lakosságának iskolai végzettsége összességében elmarad a megyei átlagtól.
A gazdasági aktivitás terén a népszámlálási adatok alapján az inaktív keresők és az eltartottak arányának
csökkenése figyelhető meg, amely a foglalkoztatottak és a munkanélküliek számának növekedését indukálta. A
munkavállalók közel felét az ipar és építőipar foglalkoztatja (43%). Fegyverneken a munkanélküliek száma 2004
és 2008 között 505 fő alatt ingadozott, de nem történt áttörés, a helyi és környékbeli gazdaság nem képes
felszívni a munkanélkülieket. A 2009-es válság hatására 702 főre duzzadt az álláskeresők száma, azóta
folyamatosan csökken.
Az 2013-ban városi rangot kapó település folyamatosan és stabilan fejlődik az utóbbi évtizedekben. A város
kulturálisan fejlett, számos sportegyesület, hagyományőrző csoport és zenekar otthona.
A belváros fejlettsége regionálisan jónak mondható, a településen egészségügyi és szociális ellátás biztosított. A
fiatal generáció részéről egy elvándorlás tapasztalható, mely leginkább a felsőoktatás hiányának tudható be.
A városban számos, túlnyomó részt önálló helyi civil szervezet működik az önkormányzattal egyetértésben. Ezen
szervezetek tevékenységükkel az életminőség, a helyi identitás és a település hírnevének öregbítéséhez is
aktívan hozzájárulnak.
Fegyvernek Város Önkormányzata a település és a szolgáltatások infrastruktúrájának szinten tartása és javítása
érdekében folyamatos fejlesztéseket hajt végre a városban, a pénzügyi finanszírozás korlátozottsága miatt
jellemzően Európai Unió-s forrás segítségével. A városban óvoda, bölcsőde, általános iskola és szakiskola is
működik, melyekben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma jelentős mértékű.
A házi, fogorvosi és védőnői szolgálat vehető igénybe a lakosok számára. Fontos szerepe van a településen a
szociális közszolgáltatásoknak (pl. házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat).
A helyi kulturális élet „központja” a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, mely a pályázati lehetőségeket
kihasználva folyamatos programkínálatot biztosít az érdeklődők részére. A Pantheonban sok mindent
megtudhatunk Fegyvernek híres szülötteiről. Többek között a nemrég miniszterséget újra az agykutatással
felcserélő Dr. Hámori Józsefről, a 2001-ben Kossuth díjjal jutalmazott Jeney Zoltánról, de a Hollywoodban, a
filmekben szereplő oroszlánokat idomító Tóth Györgyről, a holland királynő fősolymászától, Lelovich Györgyről,
aki életének egy időszakában kecskebékák és lisztkukacok tenyésztéséből tartotta el magát.
A városban fellelhető vállalkozások 68,72%-a a tercier szektorban  melynek aránya növekedésben van ,
23,08% az ipar és építőipar, és csupán 8,21% a rendszerváltást követően csökkenő tendenciát mutató
mezőgazdaság területén működik. Jelenleg a turisztikai potenciál kihasználatlan.
A gazdaság bármely ágazatának fejlesztése az önkormányzat adóbevételeit növeli, közvetetten pedig hat a helyi
gazdaság más szektoraira (pl. kiskereskedelem), illetve a magasabb adóbevételeken, az új munkahelyek
megléte miatt nyújtandó kevesebb szociális segély miatt növekedhet az önkormányzat által biztosított
közszolgáltatások színvonala.
Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a város stabil pénzügyi pozíciójának megőrzése, a lakosság
életszínvonalát javító szolgáltatások bővítése, fejlesztések megvalósítása és megfelelő tartalék képzése.
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Legnagyobb bevételét a saját folyó bevételek, illetve az állami hozzájárulások és támogatások, míg legnagyobb
kiadásait a működési költségek adják. A 2013-ban változott az állam és az önkormányzat közötti
feladatmegosztás, mely révén az önkormányzat elesett a SZJA részesedéstől, az illetékbevételektől, továbbá a
gépjárműadó csupán 40%-a maradt a város kasszájában. Az önkormányzat elfogadott gazdasági programmal
rendelkezik 2015-2019-ig, mely program számos fejlesztést tartalmaz, mind a városfejlesztés, városüzemeltetés,
humán és szociális szolgáltatások, mind pedig a kultúra és sport területén. A városfejlesztéssel kapcsolatos
döntéseket  más településekhez hasonlóan  a képviselőtestület hozza meg, a fejlesztések végrehajtása a
városfejlesztő társaság feladata.
A város egyik legnagyobb problémáján  a foglalkoztató képességen, foglalkoztatási helyzeten 
közfoglalkoztatás keretében próbál segíteni. E mellett lakásfenntartási támogatás is igénybe vehető a városban.
Fegyvernek területe talajtani szempontból meglehetősen változatos, zömmel löszös üledéken képződött.
Mezőgazdasági szempontból a réti csernozjom és a mészlepedékes alföldi csernozjomok a meghatározóak. A
tudatos tájhasználatnak köszönhetően a lakók termékennyé és lakhatóvá tették a folyók árterét.
Fegyvernek közigazgatási területén országos jelentőségű tájképvédelmi terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi
Körzet, ami a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén található országos jelentőségű védett terület.
Natura 2000-es területből több is található a város közelében.
Fegyvernek zöldterületeinek nagy részét természetközeli vegetáció (nádas területek, belterületi telkek gazdasági
és kerti növényzete), a településen (kül- és belterületen egyaránt) fellelhető volt anyagnyerő helyek, volt belvízerek, hajdani vízfolyások kiszáradt medreinek ligetes növényzete alkotja. Az elsődlegesen kondicionáló célú,
közhasználatú zöldfelületek: az intenzíven fenntartott közparkok, közkertek területe, további közhasználatú
zöldfelületi elemek játszóterek, sport- és tornapályák, pihenőhelyek, és a vásártér. A belterületi utakat kísérő
széles zöldsáv, a nagy telekméretű ingatlanok kertjei. Sajátos eleme a városi zöldfelületi rendszernek a
Fegyverneki Holt-Tisza mentén található, amely a fenntartás intenzitása és növényállománya miatt a belterületi
zöldfelületi rendszerhez sorolható összefüggő, jelentős növényzettel borított hajdani ártér.
A városban számos szempontból kiemelt fontossággal rendelkeznek a zöldsávok, fasorok, illetve azok hiánya. Az
iskolák, óvodák udvara jellemzően burkolt, zöldfelületi szempontból csekély jelentőséggel rendelkeznek.
Fegyvernek közigazgatási szempontból bel- és külterületre oszlik.
A lakóterületre általánosan jellemző az oldalhatáron álló, földszintes oromfalas nyeregtetős beépítés, a
kockaházak és az utcával párhuzamos gerincű házak száma csekély. Az új építésű lakóépületek nagyobb
épületszélességgel és bonyolultabb tetőformával, kontyolással rendelkeznek.
Régészeti szempontból fontos és védett területek találhatóak a településen és határán, valamint védettséget
élveznek a külterületen található kunhalmok is. A városon belüli védett épületek, műemlékek jellemzően – más
településekhez hasonlóan - a városközpontban találhatóak, melyek őrzik a történelmi városképet. A településen
nemzeti emlékhely nem található.
A megyeszékhelytől 32 km-re elhelyezkedő település a 4-es számú főút mentén helyezkedik el. Közúti
szempontból a város minden része jól megközelíthető.
A helyi közlekedésben jelentős szerepe van a kerékpárral közlekedőknek, másik részük személygépkocsival és
gyalogosan jár. A kerékpárral közlekedőknek felfestett kerékpársáv áll a rendelkezésre. A közösségi
közlekedésnek a városban elhanyagolható a szerepe. Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a
hálózati lefedettség – néhány összekötő út kivételével – lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag
minden település elérhető.
Az autóbuszos közlekedést kizárólag helyközi járatok látják el a környező nagyvárosok irányába, helyi
autóbuszos közlekedés nincs. A település közigazgatási területén nem található vasútállomás, de a
városközponttól 8 km-re van a Fegyvernek-Örményes vasútállomás, mely a fővonalnak számító 100. számú
Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon fekszik, ez a MÁV 100-as számú, kétvágányú, 25 kV 50 Hzcel villamosított nemzetközi fővonala.
A város parkolóhelyekkel viszonylag jól ellátott, de új létesítmények esetén új parkolóhelyek kialakítására lesz
szükség.
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A Fegyverneki ivóvíz ellátást  mely jelenleg 100%-os  a 4 db mélyfúrású kútból biztosítja a szolgáltató.
Fegyvernek város szennyvízelvezető rendszere kiépítése és műszaki átadása 2015. július hónapban elkészült, a
település 95 %-a került ellátásra, a szennyvíztisztító telep a város külterületén található. Fegyvernek településen
előtisztított ipari szennyvíz kibocsátás - Hermann Kft. (galvanizáló üzem) által történik.
Fegyvernek villamos energia és gáz ellátottsága biztosított. Megújuló energiák alkalmazása a városban még nem
elterjedt, de az igény egyre inkább megjelenik rá.
Az elektronikus hírközlés infrastruktúráját tekintve a kábeltelevíziós bekötéssel rendelkező háztartások száma
jelenleg 39,8%, e mellett az ezer lakosra jutó internet előfizetések száma 210 körüli. A nyilvános távbeszélő
állomások számának csökkenése az utóbbi időben fordítottan arányos a modern kornak megfelelő mobiltelefonok
növekvő használatával.
Fegyvernek felszínét többnyire löszös homok borítja, a mélyedéseket lápi agyagok, a Tisza mentét lösziszap,
öntésiszap, öntésagyag fedi. A felszín alatti vizek tekintetében az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
területen lévő települések közé tartozik – kivéve a vízbázisok védőterülete, mert azok kiemelt érzékenységűek -,
a rétegvíz mennyisége csekély. Fegyvernek környékén az ártézi kutak száma nagy. A település belvízi
szempontból közepesen veszélyeztetett, árvízvédelmi szempontból nem veszélyeztetett.
A levegő minőségét leginkább befolyásoló szennyezők a közlekedésből, a lakossági fűtésből és a
mezőgazdasági tevékenységekből származnak, a zaj- és rezgésterhelést leginkább a 4-es főúton közlekedő
járművek adják.
A városban a közszolgáltató működtet szelektív hulladékgyűjtést, amely a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
keretében valósul meg.
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3 Helyzetértékelő munkarész
3.1

Helyzetelemzés eredményeinek értékelése

3.1.1 A folyamatok értékelése

A rendszerváltás óta eltelt időszakban a gazdasági és társadalmi környezet jelentősen átalakult Magyarországon.
Számos kihívással szembesült az ország, mely minden városlakót, így a fegyvernekieket is érintette. Ilyen
kihívások voltak piacgazdaságba való átmenet, a globalizáció, az európai integráció, a gazdasági világválság és
legújabban a fokozódó strukturális munkaerő hiány. Fegyvernek, a nagyközségből lett kisváros, amelynek
gazdasági potenciálja a rendszerváltás után kétségkívül leértékelődött a magyar gazdaságban.
Fegyvernek településközi kapcsolatai erősödtek, elsősorban a közművek fejlesztése és működtetése
tekintetében, a közlekedési kapcsolatokat és az ingázás kiszolgálását illetően, valamint a humán és szociális
szolgáltatási intézmények ellátási területei vonatkozásában. E területeken a város jó alapszínvonalú
alapszolgáltatást nyújt a lakosainak. A menedzsment szemléletet képviselő városvezetés elkötelezett az
energetikai fejlesztések iránt, számos középület újult vagy újul meg és használ megújuló energiát, mely
hozzájárul az intézmények fenntartható működtetéséhez és egy kiegyensúlyozott önkormányzati
gazdálkodáshoz.
Az elmúlt évtized legjelentősebb gazdasági és társadalmi nehézségét a gazdasági világválság által teremtett
recesszió jelenti. A statisztikai adatok szintjén is egyértelműen kimutatható, hogy csökkent a vállalkozások
száma, csökkent a fizetőképes kereslet, a lakásépítések száma, ahogy csökkent a foglalkoztatottak száma és
nőtt a gazdaságilag inaktív lakosok aránya. Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát
mutat, ezzel ellentétben az eltartott népesség aránya csökkent 2001 és 2011 között. Javuló tendenciát mutatnak
a képzettségi adatok. Jellemző a városban a fiatalok elvándorlásának erősödése is, akik munkalehetőség híján
az egzisztenciájuk megteremtéséhez a környező nagyvárosokat, Budapestet vagy éppen a külföldi
munkavállalást választják. Ez a tendencia hozzájárulhat a tovább csökkenő népességszámhoz és a romló
korstruktúrához.
A városban elaprózott a vállalkozási szerkezet, jellemző a mikro- és kisvállalkozások dominanciája. Az
iparszerkezetből hiányoznak a magas technológiai színvonalat képviselő ágazatok és jellemzően alacsony a
domináns ágazatban, a mezőgazdaságban a termékek feldolgozottsági foka is. A meglévő potenciál ellenére
térségi hatású turisztikai és rekreációs vonzerők jelenleg nincsenek a településen. A város jelentős szerepet
vállal a helyi gazdaságfejlesztésben, segíti a helyi gazdasági szereplőket, igyekszik fenntartani a jó partneri
kapcsolatokat a magán szférával és közös üggyé formálni a település fejlődése irányába teendő lépéseket.
A városban nem túl aktív a lakosság, és leginkább a sport területén működnek aktív civil szervezetek. A helyi
társadalmi szervezeteknek partnerként működnek együtt a város vezetésével és aktívan részt vesznek a város
közösségi, sport és szociális életében, a városfejlesztésben.
3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése - SWOT elemzés
39. táblázat: Belső tényezők elemzése
Erősségek

jó megközelíthetőség, a 4. számú főút közelsége
mezőgazdasági termelés természeti adottságai
(termőföld) jók
kialakult mezőgazdasági termelési hagyományok
jelentős arányú öntözhető földterület
kertkultúrás növénytermesztési (földieper, dinnye)
hagyományok

Gyengeségek

autópálya közelségének jelenlegi hiánya
4. számú főút kapacitása korlátozott, műszaki
állapota gyenge
nincs termékfeldolgozás
munkanélküliség szintje magas
öregedő népesség
piacképes képzettségű munkaerő hiánya
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Erősségek

Holt- Tisza mint gazdasági és turisztikai forrás
kiépült települési infrastruktúra
jól kiépült, működő egészségügyi alapellátás
művészeti hagyományok (zene, tánc)
aktív civil szervezetek
Szolnok, Törökszentmiklós közelsége
működő oktatási intézmények
kijelölt ipari zóna
magas színvonalú sporttelep
térségi szerep: oktatás, igazgatás, sport

Gyengeségek

kihasználatlan turisztikai lehetőségek, az ehhez
szükséges infrastruktúra és marketing
tevékenység hiánya
tőkeszegény vállalkozói réteg
közepes és nagy cégek hiánya
termelők összefogásának hiánya
szétszabdalt oktatási intézményrendszer
oktatási intézmények korszerűtlenek
magasan képzett fiatal szakemberek elvándorlása
kereskedelmi és szolgáltató szektor részleges
hiánya
alacsony színvonalú kereskedelmi, szolgáltató
egységek
szabadidő kulturált eltöltése feltételének hiánya
a lakosság és a civil szervezetek nehezen
mozgósíthatók
a lakosság egészségi állapota nem megfelelő

40. táblázat: Külső tényezők elemzése
Lehetőségek

M4 gyorsforgalmi út megépítése
4-es számú főút korszerűsítése
alközponti (kistérségi) szerep
turisztikai célú beruházások megvalósítása
M4 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó szolgáltató
terület fejlődése (autós, kamionos pihenő
szolgáltatásokkal)
logisztikai központ fejlesztése
állami és EU-s támogatások, magántőke bevonása
alap-és középfokú oktatási-, sport és szabadidős
infrastruktúra fejlesztése
mezőgazdasághoz kapcsolódó termékfeldolgozás
élénkítése
zöldség és növénytermesztéshez kapcsolódó
hűtőház, élelmiszeripari üzem létesítése
településkép javítása
települési infrastruktúra (kerékpárút, járdák)
fejlesztése
civilszervezetek erősödése
Tisza-tó közelsége
horgászturizmus fellendülése
betelepülő vállalkozások ösztönzése fejlett ipari
zónával
aktív turizmus fellendülése
magas hozzáadott értékű termékek
felértékelődése
bérlakások építése
hátrányos helyzetűek és tartós munkanélküliek
foglalkoztatottságának javítása
megújuló energiaforrással a költségek
csökkentése
többfunkciós közösségi ház építése

Veszélyek

Az M4 gyorsforgalmi út továbbépítésének
elhúzódása
A 4. sz főút korszerűsítés elmaradása
a mezőgazdaságban a szélsőséges időjárási
viszonyok (aszály, belvíz, vihar stb)
a támogatási források szűkülése
az önkormányzat és intézményei anyagi
feltételeinek romlása
elöregedés fokozódása
elvándorlás kialakulása
munkahelyteremtés elmaradása
turisztikai beruházások meghiúsulása
intézmény korszerűsítés elmaradása
tőkeerős cégek hiánya
roma probléma fokozódása
társadalmi szolidaritás hiánya (egyének és
gazdasági élet szereplői között)
lakosság egészségi állapotának romlása
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3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés területi korlátai
és lehetőségei

Fegyvernek város képviselőtestülete a város építési szabályzatát és szabályozási tervét 2016-ban vizsgálta felül
és fogadta el. Az elmúlt időszakban történt módosítások annak érdekében történtek, hogy jelentősebb fejlesztési
területek álljanak rendelkezésre, illetve azok megfeleljenek a városban működő beruházások megvalósítására
(gazdasági hasznosításra vagy lakáscélú fejlesztésekre, ill. infrastruktúrák kiépítésére).
Fejlesztési elképzelések megvalósításának a településrendezési tervek állapota nem volt akadálya, az igénynek
és jogszabályoknak megfelelő tervmódosításokat az önkormányzat elkészíttette és elfogadta.
Az önkormányzati fejlesztések elmaradásának elsősorban forráshiány valamint a korábbi években előkészített
pályázatokról szóló döntéshozatal elhúzódása volt a legutóbbi időben a legnagyobb akadálya.

3.2

Problématérkép / Értéktérkép

A probléma- és értéktérkép elkészítése során felhasználásra kerültek a megalapozó vizsgálat helyzetfeltáró
részének megállapításai, valamint a lakosságtól érkező vélemények. A fentiekre támaszkodva az ábrázolás
során az áttekinthetőség biztosítása végett nem egyenként az összes probléma és értékek, hanem a földrajzilag
ábrázolható problémák és értékek kerültek térképi formában kategorizálva bemutatásra.
A térkép alapján megállapítható, hogy a problémák elsősorban társadalmi és infrastrukturális jellegűek, míg az
értékek érthető módon a közigazgatási, valamint a természeti és épített környezetre fókuszálnak. Az alábbi
táblázat kódjai jelennek meg a lenti térképen.
41. táblázat: Fegyvernek érték- és probléma tényezői területi elhelyezkedése
ÉRTÉK
1. Városmag

MI ?

Kulturális
vagy
közösségi érték

Művelődési Ház és
Könyvtár

Szent
146.

Erzsébet

út

Kulturális
vagy
közösségi érték

Lakóépület
homlokzat

Szent
210.

Erzsébet

út

Vaskereszt

Damjanich J. u. 123.
előtti közterület (hrsz.
246)

Kulturális
vagy
közösségi érték

Vaskút

Damjanich J. u. 107.
(71)
szám
előtti
közterület (hrsz. 246)

Kulturális
vagy
közösségi érték

Római
templom

Kulturális
vagy
közösségi érték

Kulturális
vagy
közösségi érték

HOL ?

Szent
176.

Erzsébet

út

Ipartestület épülete

Szent
172.

Erzsébet

út

Kulturális
vagy
közösségi érték

Városháza

Szent
171.

Erzsébet

út

Kulturális
vagy
közösségi érték

Kerekes kút

Szent
171.

Erzsébet

út

Kulturális
vagy
közösségi érték

Református templom

Szent
176.

Erzsébet

út

Humán

Orczy

Dózsa György u. 2.

katolikus

Anna
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ÉRTÉK
1. Városmag

MI ?

HOL ?

infrastruktúra

Általános Iskola

Kulturális
vagy
közösségi érték

Orvos lakás

Kulturális
vagy
közösségi érték

Kudelka
emléke

Kulturális
vagy
közösségi érték

Malom épülete

Kossuth Lajos
(hrsz. 2542/1)

Kulturális
vagy
közösségi érték

Napsugara oromfal

Petőfi S. u. 14.

Dózsa György u. 6.
kereszt

Dózsa György u 60.
melletti
közterület
(hrsz. 970).

2. Szapárfalu

MI ?

HOL ?

3.Turisztikai zóna

MI ?

HOL ?

Kulturális
vagy
közösségi érték

Ifjúsági park

4. Gazdasági ipari
zóna
Kulturális
vagy
közösségi érték

u.

Hrsz. 2610

MI ?

HOL ?
külterület

Annaházi temető

PROBLÉMA
1. Városmag

MI ?

HOL ?

Fejlesztés
szükséges

Bíró kastély

Damjanich J. u. 109.
vagy 155. Hrsz. 256/1.

Kialakítási igény

Volt
ipartestület
épülete - Jövőbeli
tanuszoda területe

Szent
172.

Fejlesztés
szükséges

Régi malom épülete

Hrsz. 2542/1

Fejlesztés
szükséges

Téglagyár gödör

Engels Frigyes út –
Gyóni Géza utca
sarka, Hrsz 2479

Fejlesztés/felújítás
szükséges

Pálinkafőzde

külterület hrsz. 02/4

Kialakítása javasolt

Körforgalom hiánya

Felújítás/
kialakítása
szükséges

Járda

Felújítás szükséges

Útfelújítás

Erzsébet

út

4-es
főút
kereszteződése
Főút, Szent Erzsébet
út, Hársfa út, Béke út,
Damjanich J. út,
Bajcsy Zsilinszky út,
Dózsa György út,
Budai Nagy Antal,
Petőfi Sándor út
Tópart
út,
Fürst
Sándor út, Gárdonyi
Géza út, Kossuth
Lajos út, Engels út,
Gyöngyvirág
út,
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ÉRTÉK
1. Városmag

MI ?

HOL ?
Rezeda út, Szegfű út,
Frankel Leó út

2. Szapárfalu

MI ?

Fejlesztési igény

Majorság

Kialakítása
szükséges

Gyalogosátkelő
hiánya

Felújítás szükséges

Útfelújítás

3.Turisztikai zóna

HOL ?
Szapárfalui major
Ady Endre út, Móricz
Zsigmond
út
kereszteződés
Rákóczi Ferenc út,
Ady Endre út

MI ?

Kialakítására igény

Tervezett
repülőközpont
területe

Felújítás szükséges

Volt konzervgyár

Kialakítására igény

Tervezett
szabadstrand
területe

Felújítás szükséges

Kálvária domb

Hasznosítás/belvíz
rehabilitáció

Holt Tisza

HOL ?

Hrsz. 2610

4. Gazdasági ipari
zóna
Fejlesztés
szükséges

Papírgyártó

Fejlesztés
szükséges

Volt
baromfitelep

Fejlesztés
szükséges

Majorság

Kastel major

Felújítás szükséges

Útfelújítás

Budai Nagy Antal út

Felújítás/kialakítás
szükséges

Járda

Budai Nagy Antal út,
bekötőút

MI ?

HOL ?
Hrsz. 1542/2
4-es

Hrsz. 0115/1
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34. térkép: Fegyvernek város értéktérképe

Forrás: Saját szerkesztés

35. térkép: Fegyvernek város problématérképe
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Forrás: Saját szerkesztés

3.3

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása, a
városrészek bemutatása

A településrészek (városrészek) kijelölésekor az irányelv az volt, hogy az hézag- és átfedés-mentesen fedje le a
város belterületét, valamint, hogy igazodjanak a város speciális településszerkezeti elrendezéséhez, a
térszerkezeti adottságokhoz, tradíciókhoz és jelenlegi funkciókhoz. Fegyverneken öt belterületi településrész
határolható le, úgymint:
1.
2.
3.
4.
5.

Városmag
Szapárfalu
Turisztikai zóna I.
Turisztikai zóna II.
Gazdasági ipari terület

A következő térkép bemutatja a városrészek elhelyezkedésétFegyverneken. A térképen az alábbi színkódolás
került alkalmazásra:
1. Városmag: Tópart út - Zárkert út - Keleti belterületi határ - Füst Sándor út - Gorkij út - Dózsa György út - 4-es sz.
fő út - Katona István út - Nyugati belterületi határ - Tópart út (kék)

2. Turisztikai zóna I. – II.: Nyugati belterületi határ - Kocsordos csatorna (nincs lakóingatlan lásd a térképen)
(piros)

3. Gazdasági ipari terület: Dózsa György út - Gorkij út (nincs lakóingatlan lásd a térképen) (narancssárga)
4. Szapárfalu: Tópart út - Zárkert út - Keleti belterületi határ - Füst Sándor út - Gorkij út - Dózsa György út - 4-es sz.
fő út - Katona István út - Nyugati belterületi határ - Tópart út (zöld)

A fejezetben használt adatsorokat a KSH a 2011. évi népszámlálási adatai képezik.
36. térkép: Fegyvernek városrészei
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Forrás: Saját szerkesztés

Fegyvernek lakónépessége a 2011. évi népszámlálás idején 6507 fő volt. Az öt városrész közül kettőnek nincs
lakónépessége – a Turisztikai, illetve a Gazdasági ipari zónáknak. A Városmag nevű városrész a legnépesebb,
5971 fő lakott itt a 2011. évi népszámlálás idején, amely a teljes lakosságszám körülbelül 91,8%-a. A Szapárfalu
nevű területen 524 fő, a külterületen pedig 12 fő élt ugyanebben az időben.
A lakosság korosztályonkénti megoszlásának vizsgálata alapján megállapítható, hogy a Városmagban tapasztalt
értékek nagyon hasonlóak a Fegyvernek összes lakosságát figyelembe vevő mutatókéval – hiszen a teljes
lakosság közel 91,8%-át ez a városrész teszi ki. Az aktív korúak aránya a Külterületeken a legmagasabb, ahol
ezen mutató értéke 66,7%, amely 8 főt jelent ezen a városrészen. Szapárfalu városrészen az aktív korúak aránya
66,4%, míg a Városmagban ez az érték kevesebb, 58,7%. A fiatalkorúak aránya a lakónépességen belül szintén
a Külterületeken a legmagasabb, amit a Városmag, majd pedig a Szapárfalu követ. Az időskorúak aránya a
Városmagban a legmagasabb, arányuk a lakónépességhez viszonyítva 23,4%, a Szapárfalu nevű városrészen
20,6%, míg a Külterületen csupán 8,3% ezen mutató értéke.

Lakónépesség korcsoportos megoszlása (%)

40. ábra: A lakónépesség korcsoportos megoszlása Fegyvernek városrészeiben, %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Lakónépességen
belül 60-X évesek
aránya
Lakónépességen
belül 15-59
évesek aránya
Lakónépességen
belül 0-14 évesek
aránya

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

42. táblázat: Gazdasági aktivitás Fegyvernek egyes városrészeiben, %

Lakónépesség száma
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül (%)
A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya a lakónépességen belül (%)
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi
ráta) (%)
Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

Fegyvernek
összesen
6507

Városmag

Szapárfalu

Turisztikai
zóna

Gazdasági
ipari zóna

Külterület

5971

524

12

25,5

26,1

19,3

37,5

50,3

49,6

57,9

33,3

59,8

60,4

52,3

58,3

17,3

17,6

14,4

40,0
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3.3.2 A településrészek bemutatása

A városrészi szintű gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetelemzés egyrészt a KSH 2011. évi
népszámlálási adataira adatbázisára épül. Ezeket egészítettük ki a jelenlegi folyamatokra épülő adatok,
tendenciák átfogó bemutatásával annak érdekében, hogy a városrészek adottságait, problémáit, legfontosabb
funkcióit, lehetséges kitörési pontjait, illetve felzárkóztatási esélyeit feltárjuk. Ez az alapja annak, hogy
megalapozott, egységes településszerkezet kialakítására irányuló stratégiai célrendszert alakítsunk ki.
3.3.2.1. Városmag
Városrész lehatárolása: Tópart út - Zárkert út - Keleti belterületi határ - Füst Sándor út - Gorkij út - Dózsa György
út - 4-es sz. fő út - Katona István út - Nyugati belterületi határ - Tópart út által határolt terület.
A városmag, mint központi városrész lehatárolását az alábbi térképen a kék szín jelzi.
37. térkép: Fegyvernek – Városmag térképe

Forrás: Saját szerkesztés

A Városmag számít a város történelmi magjának, hiszen ez alakult ki a legkorábban, így a legtöbb történelmi
jelentőségű épület, emlékmű itt található.
Vegyes épületállományú terület, melyen a felújítást igénylő XX. század eleji  helyi védelem alatt álló  épületek,
az egyre romló állagú lakótelepek, valamint a gazdasági szereplők által épített, új építésű kereskedelmi
kisközpontok és társasházak is megjelennek.
Vegyes funkciójú (Vk; Vt; Ln; Lke) terület. A közintézmények (közoktatási, igazgatási) és a közszolgáltatók,
valamint bankok, biztosító társaságok irodái is jellemzően itt találtak helyet.
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Közfeladatokat ellátó intézményeinek túlnyomó része térségi hatókörrel bír.
A belvároson megy keresztül a 3216. sz út, illetve érinti a 4. sz. főútvonal, ami nagy környezeti terhelést jelent.
Beépíthetőségét tekintve még rendelkezik kevés tartalékkal, elsősorban elbontott és elbontandó épületek helyén
vagy a rossz állagú épületek átépítésével. Funkciómegtartási szempontok alapján fő területrendezési
alapelveknek kell lenni: közlekedési területek fejlesztése, korszerűsítése, zöld felületek lehetőség szerinti
fejlesztése, karbantartása, parkolási lehetőségek bővítése.
A városrészt  a lakótelepek jelenléte miatt– viszonylag sokan lakják, vegyes korösszetételben és társadalmi
státuszban lévő csoportok.
A városrész városi és térségi igazgatási, szolgáltatási, kulturális, és közösségi központi szerepének a
megerősítése a cél. A terület környezetterhelésére a fejlesztési célok nem lesznek negatív hatással.
A Városmag lakónépessége 91,8%-a a teljes városénak. A lakók 58,7 százaléka aktív korú, 17,9 százaléka 14
év alatti, 23,4 százaléka pedig időskorú.
Az iskolai végzettséget megvizsgálva látható, hogy a „Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül” 26,1%. Ezen túlmenően a „Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában” a városrészen belül 7%.
A lakásállomány 2011-ben 2386 lakás volt, amelynek 19,1% alacsony komfortfokozatú lakás, 16,7%-a komfort
nélküli, félkomfortos és szükséglakás volt, az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül pedig 5,5% volt.
A foglalkoztatottság mutatóira következők jellemzőek: a foglalkoztatottak aránya az aktív korú népességen belül
a Városmagban 49,6%, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a teljes korosztályban 45,5%, az alacsony
presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 54,6%. A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya a lakónépességen belül 60,4%, a munkanélküliségi ráta pedig 17,6%, a legalább 360 napos
munkanélküliek aránya pedig 8,9%. A városmag aktív korú lakosainak 9,3%-ának jövedelme kizárólag központi
vagy helyi önkormányzati támogatásból származik.
43. táblázat: Fegyvernek – Városmag városrész főbb mutatói (2011)
2011
Mutató megnevezése

Fegyvernek
összesen*
6507

Városmag

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya, %

17,5

17,9

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya, %

59,3

58,7

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya, %

23,1

23,4

25,5

26,1

Lakónépesség száma, fő

5971

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül, %
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebbek arányában, %
Lakásállomány, db

6,9

7,0

2643

2386

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya, %

20,2

19,1

17,7

16,7

5,5

5,5

45,5

46,1

A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül,
%
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon
belül, %
Rendszeres munkajövedelemmel nem
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2011
Mutató megnevezése
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül, %
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül, %
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül, %
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, %
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta),
%
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360
napos munkanélküliek aránya), %

Fegyvernek
összesen*

Városmag

17,3

17,9

50,3

49,6

45,2

45,5

17,3

17,6

8,9

8,9

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait (?)

A Városmagban megtalálható a vezetékes víz és szennyvízcsatorna kiépítettség, az áram és közvilágítás teljes
mértékben lefedi a belvárost, a gáz és a járda szintén kiépített a vizsgált részben. Egyedüli hiányosság a
pormentes utakban található, amelyek mindenhol megtalálhatóak, azok állapota viszont szinte mindenhol
felújításra szorul.
Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások a város méretének megfelelően
koncentrálódnak a belvárosban az alábbiak szerint:
Fegyvernek város önkormányzat
Fegyverneki Rendőrőrs
Polgárőrség
A város nagyságához mérten itt koncentrálódik a humán közszolgáltatási rendszer is, ami megfelelően működik,
adekvát kulturális, oktatási, hitéleti és egyéb társadalmi, közösségi szolgáltatási lehetőségekkel:
Központi Orvosi ügyelet
Háziorvosi szolgálat
Gyermekorvosi rendelő
Védőnői szolgálat
Fogorvosi rendelő
Állatorvosi szolgálat
Gyógyszertár
Idősellátás: Idősek Klubja, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás
Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
nappali idősellátás, családsegítési, gyermekjóléti szolgáltatás, SOS segélyhívó rendszer
Időskorúak bentlakásos otthona
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Sportpálya
Terek
Játszótér
Templom
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A városrész orvosi szolgáltatással való ellátása megfelelő, felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat, valamint
összevont ügyelet is található itt.
A közlekedési funkciók megfelelőnek tekinthetőek. A városrészben több távolsági buszmegálló is található, a
vasútállomás a belvárostól távol helyezkedik el. A városközpontot jelentős átmenő személy- és teherforgalom
terheli. A város központi része rendezett, kiépített kerékpárúttal nem, de a Szent Erzsébet út mentén kijelölt
kerékpársávval rendelkezik a városrész.
A szolgáltatásokat tekintve is elmondható, hogy a legtöbb közszolgáltatási és kereskedelmi kiszolgáló intézmény
ebben a városrészben kereshető fel.
A városközpontban regisztrált vállalkozásának tevékenységi kör szerinti megoszlását vizsgálva kiderül, hogy a
Városmag iparűzési adójának jelentős részét a szolgáltató szektor: pénzügyi szolgáltatás, kiskereskedelmi
üzletek adják, a kereskedelmi egységek a Városmagban sűrűsödnek.
A legjellemzőbb gazdasági tevékenységek az alábbiak a Városmagban:
Piac
Kiskereskedelmi üzletek
Bankok
Pénzügyi szolgáltatók
Irodaház
Panzió (használaton kívül jelenleg)
Vendéglátó egységek
44. táblázat: Városmag SWOT elemzése
Erősségek
Külső megközelíthetősége kitűnő
Közszolgáltatók magas száma
Kiterjedt intézményi területek
Városrész kiemelkedő presztízse
Zöld felületei gondozottak, hangulatosak
Lehetőségek
Európai Uniós és hazai források hatékony kihasználása
Vonzó üzleti környezet kiépítése
Szomszédos településekkel és a Tisza-tavi régió településeivel
közös gazdasági, kulturális együttműködések
Munkaerő-szakképző központ kialakítása
Esélyegyenlőség megteremtése
Versenyképesség növelése
Életszínvonal növelése
Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése

Gyengeségek
Átmenő forgalommal terhelt
Épületállomány elöregedése
A látványosságok, vonzerők kihasználatlanok
Veszélyek
Szakképzett fiatalok elvándorlása
Gyenge közéleti, lakossági aktivitás
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3.3.2.2. Szapárfalu városrész
Városrész lehatárolása: Tópart út - Zárkert út - Keleti belterületi határ - Füst Sándor út - Gorkij út - Dózsa György
út - 4-es sz. fő út - Katona István út - Nyugati belterületi határ - Tópart út közötti terület, melyet az alábbi térképen
zöld szín jelez.
38. térkép: Fegyvernek – Szapárfalu városrész térképe

Forrás: Saját szerkesztés

A városrészben a legdominánsabb a lakóterületi funkció. Családi házas beépítettségű terület. A település
növekedésével intézményi és gazdasági funkciók is helyet kaptak. Térszerkezete a városfejlődés múltbéli
tervezetlenségéről árulkodik.
Fegyvernek Szapárfalu városrészének lakónépessége 8,05%-a teljes városénak. Az 524 ott élő lakos közül a
legnépesebb tábor az aktív korú lakosoké, akik közül 348 fő él Szapárfalu városrészen, a 14 év alattiak közül 68
fő, az időskorúak közül pedig 108 fő lakik itt.
Az iskolai végzettség vonatkozásában látható, hogy a városrészen élő aktív korúak közel 19%-a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a 25 év felettiek 6,3%-ának felsőfokú végzettsége van.
A lakásállomány helyzete alul marad Fegyvernek teljes lakásállományához viszonyítva, hiszen a városrészen a
lakásállomány száma 253 darab ingatlan, amelyek 30,8% alacsony komfort fokozatú lakás, 27,8%-a komfort
nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás, 5,8%-a pedig egyszobás lakás.
A foglalkoztatottság mutatói a következőképpen alakulnak. Az aktív korúak 39,1%-a nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel, amely alacsonyabb a városi átlagnál, ahol 45,5% ez az arány, az aktív korú
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves lakosságon belül 57,9%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
43,1%, amely kedvezőbb a települési átlagnál, ami 45,2%. Szapárfalu városrészben a munkanélküliek aránya
14,4%, a tartós munkanélküliek aránya pedig 8,4%.
45. táblázat: Fegyvernek – Szapárfalu városrész főbb mutatói (2011)
2011
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma, fő

Fegyvernek
összesen*
6507

Szapárfalu
524
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2011
Mutató megnevezése

Szapárfalu

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya, %

Fegyvernek
összesen*
17,5

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya, %

59,3

66,4

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya, %

23,1

20,6

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül, %
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában, %

25,5

19,3

6,9

6,3

Lakásállomány, db

2643

253

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya, %

20,2

30,8

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül, %

17,7

27,8

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, %

5,5

5,8

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül, %
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, %
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, %

45,5

39,1

17,3

10,9

50,3

57,9

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, %

45,2

43,1

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta), %

17,3

14,4

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya), %

8,9

8,4

13,0

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait

A Szapárfalu városrészben a vezetékes víz, áram, közvilágítás, szennyvízcsatorna, gáz és járda a városrészben
mindenhol kiépített. A pormentes utak hiánya itt egy utcát érint: a Rákóczi Ferenc utcát.
A városrész funkcióellátottságát tekintve jelentős a közszolgáltatási funkciók hiánya. A városrészben orvosi
ellátás és szociális szolgáltatások nem érhetőek el, de közösségi tér és kulturális intézmény jelen van .
A Szapárfalu városrész rendelkezik távolsági buszmegállókkal. Itt elsősorban a szolgáltatások dominálnak.
Jelentős a kereskedelmi tevékenység, amely főként kiskereskedelmi üzletek formájában van jelen ebben a
városrészben. A vendéglátó ipari egységek száma alacsonynak mondható.
kiskereskedelmi üzletek
vendéglátó egységek
46. táblázat: Szapárfalu városrész SWOT elemzése
Erősségek
Közművek kiépítettsége
Ipari tevékenységgel nem terhelt terület

Lehetőségek
Európai Uniós és hazai források hatékony kihasználása
Vonzó lakókörnyezet kiépítése
Esélyegyenlőség megteremtése
Versenyképesség növelése
Életszínvonal növelése

Gyengeségek
Hatalmas közúti forgalomterhelés a 4-es számú főútnak
köszönhetően
A belterületi zöldfelületek rossz állapotúak, funkciótalanok
Öregedő lakosság
Eltartottak száma magas
Veszélyek
Szakképzett fiatalok elvándorlása
Gyenge közéleti lakossági, aktivitás
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3.3.2.3. Turisztikai I-II. zóna
A városrész lehatárolása Nyugati belterületi határ - Kocsordos csatorna (a térképen piros szín jelzi).
39. térkép: Fegyvernek – Turisztikai I- II. zóna térképe

Forrás: Saját szerkesztés

A Turisztikai zóna fő funkcióját tekintve lakóterület, illetve üdülőövezet.
A Turisztikai I-II. zóna terület nevű városrészen a 2011. évi népszámlálás ideje alatt nem volt található
lakónépesség, így elemzés sem végezhető el a városrész demográfiai, szociális jellemzői tekintetében.
A város nagyságához mérten itt koncentrálódik a humán közszolgáltatási rendszer is, ami megfelelően működik,
adekvát kulturális, oktatási, hitéleti és egyéb társadalmi, közösségi szolgáltatási lehetőségekkel:
Ifjúsági Park
A Turisztikai zónában jó a közműellátottság, megtalálható a vezetékes víz és szennyvízcsatorna kiépítettség, az
áram és a közvilágítás, a gáz és a járda kiépítés.
A városrész funkcióellátottságát tekintve nagyon hiányos. Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és
rendészeti szolgáltatások, illetve a humán közszolgáltatások is teljesen hiányoznak a városrészben.
A közösségi funkciók közül a sportpálya és a horgászat lehetőséget kínáló Holt Tisza ág, és a Kálvária-domb
található meg itt.
47. táblázat: Turisztikai zóna SWOT elemzése
Erősségek
Közművek kiépítettsége
Átmenő forgalommal, ipari tevékenységgel nem
terhelt terület
Vonzó természeti környezet
Lehetőségek
Európai Uniós és hazai források hatékony
kihasználása
Horgászati lehetőségek iránti kereslet
felértékelődése
Aktív életmód felértékelődése

Gyengeségek
Alacsony közmű ellátottság
Nehézkes megközelítés
Veszélyek
Szakképzett fiatalok elvándorlása
Gyenge közéleti, lakossági aktivitás

145
Fegyvernek Város Önkormányzata

Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK – Előterjesztési változat
3.3.2.4. Ipari-Gazdasági terület
A városrész lehatárolása: Dózsa György út - Gorkij út (a térképen narancssárga szín jelzi).
40. térkép: Fegyvernek – Ipari- Gazdasági terület térképe

Forrás: Saját szerkesztés

Jellemzően gazdasági funkciót betöltő terület, melyet a kisebb vállalkozások jelenléte jellemez. A városrésznek
minden adottsága megvan a nagyobb ipari vagy logisztikai fejlesztések végrehajtására.
Az Ipari-Gazdasági terület nevű városrészen a 2011. évi népszámlálás ideje alatt nem volt található
lakónépesség, így elemzés sem végezhető el a városrész demográfiai, szociális jellemzői tekintetében.
Az Ipari-Gazdasági terület városrészben minden közmű kiépített, minden infrastrukturális ellátás megtalálható.
Van vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna hálózat, áram és közvilágítás, gáz és járda, továbbá a városrész
minden útja pormentes. Ez a városrész a legfejlettebb az infrastruktúra-kiépítettség szempontjából.
Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti funkciók teljesen hiányoznak ebben az
alapvetően ipari termelésre berendezkedett városrészben.
A Városközpont mellett az Ipari-Gazdasági terület városrész Fegyvernek gazdaságának központja. A funkciójából
adódóan az alábbi gazdasági tevékenységek találhatók meg a városrészben:
Ipari terület
Termelő üzemek
Szolgáltató egységek
Kereskedelmi egységek
Vendéglátó egységek
48. táblázat: Ipari- Gazdasági terület SWOT elemzése
Erősségek
Kiváló megközelíthetőség

Gyengeségek
Magas környezeti terhelést jelentő átmenő
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Jó tömegközlekedés
Jelentős a zöld felületek aránya
Intézményi és gazdasági funkciói jól elkülönülnek
Ipari tevékenységgel nem terhelt terület
Jelentős gazdasági potenciál
Lehetőségek
Jelentős gazdasági potenciál
Jó logisztikai adottságok
Európai Uniós és hazai források hatékony
kihasználása
Gazdaságélénkítés kis- és nagykereskedelmi
egységek betelepítésével
Középfokú- és szakoktatás fejlesztése

forgalom
Városmagtól való viszonylagos távolság
Kerékpár úton nem megközelíthető
Veszélyek
Alacsony befektetői érdeklődés
Szakképzetlen, vagy a keresletnek nem megfelelő
képzettségű munkaerő van a térségben
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3.3.2.5. Külterületek összesen
Városrész lehatárolása:
Jellemzően lakófunkciójú terület.
A Külterületek lakónépessége 0,18%-a a teljes városénak, 2011-ben 12 fő élt itt, akik közül hárman 14 éven
aluliak, 8-an aktív korúak, egy fő pedig 60 év feletti.
Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvezőtlenebbül alakultak a teljes fegyverneki
lakossághoz viszonyítva. „Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül” mutató értéke 37,5%, a települési átlag viszont csupán 25,5%. Ezen felül viszont 4 fő
rendelkezik felsőfokú végzettséggel.
A lakásállomány tekintetében megállapítható, hogy a településrészen 4 darab ingatlan található, amelyek
25,0%-a alacsony komfort fokozatú, de nincs köztük komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás, sem
egyszobás lakás. Ezek a számok tükrözik, hogy az fegyverneki átlaghoz képest a Külterületen lévő lakások
minősége alul teljesít.
A foglalkoztatottság mutatói tekintetében a városrész szintén rosszabb értékeket produkál a fegyverneki
átlaghoz képest. Az aktív korúak 62,5 %-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a városi átlag
45,5%. A foglalkoztatottak 33,3%-os aránya a 15-64 éves lakosságon belül szintén kedvezőtlenebb, mint a városi
50,3%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 33,3%, mely kedvezőbb érték, mint a városi 45,2%os adat. A Külterület városrészben a munkanélküliek aránya 40%, akik közül mindenki tartósan, 360 napon túl
munkanélküli.
49. táblázat: Fegyvernek - Külterületek városrész főbb mutatói (2011)
2011
Mutató megnevezése

Fegyvernek
összesen*
6507

Külterületek

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya, %

17,5

25,0

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya, %

59,3

66,7

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya, %

23,1

8,3

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül, %
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában, %

25,5

37,5

6,9

33,3

Lakásállomány, db

2643

4

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya, %

20,2

25

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül, %

17,7

0

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, %

5,5

0

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül, %
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, %
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, %

45,5

62,5

17,3

37,5

50,3

33,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, %

45,2

33,3

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta), %

17,3

40,0

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya), %

8,9

40,0

Lakónépesség száma, fő

12

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait
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A Külterület nem rendelkezik semmilyen belterületi funkcióval, így az állami, igazgatási, hatósági,
igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások, a humán közszolgáltatások és a közösségi funkciók is
hiányoznak itt. A legjellemzőbb gazdasági tevékenység itt a mezőgazdasági termelés.
50. táblázat: Külterület SWOT elemzése
Erősségek
Ipari tevékenységgel nem terhelt terület

Gyengeségek
A földutak felülreprezentáltak

Lehetőségek
Zártkerti és mezőgazdasági fejlesztések fellendülése várható

Veszélyek
Fejlesztési területek alacsony volta
Közutak állapotának további romlása
Lakosság további öregedése
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3.3.3 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
térképi ábrázolása, helyzetelemzése

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész területére vonatkozó
ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv fejezetében kerülnek elemzésre.
Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős
Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp. 2009. január 28.) és a
Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 –
2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december 11.) útmutatása alapján készült.
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és szegregációval
veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges adatokat. A területek
lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy
kerül kiszámításra, hogy a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra,
amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási
célra létrehozott, általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal,
vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen belüli
kisterületi egység.
A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi
népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük veszélyeztetett területeknek,
illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya meghaladja a 30, illetve a 35 százalékot.
Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb települések esetében
szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők,
melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt.
A 2011. évi népszámlálási adatok az önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból nyert adatok alapján kerültek
aktualizálásra.
3.3.3.1

Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi koncentrációjáról, annak
válzozásairól, a 2011-es népszámlálási adatok alapján

A szegregációs folyamat által érintett településrészek a 2011. évi népszámlálási adatokon nyugvó lehatárolások
alapján kerültek kijelölésre. Azon területeket tekinthetjük szegregátumoknak, ahol az alacsony státuszú lakosság
aránya meghaladta az ötven százalékot, veszélyeztetett területeknek pedig ahol meghaladta a negyven
százalékot.
A KSH négy területet határolt le:
1.sz. szegregátum: Arany J. út - Damjanich J. út - Vörösmarty M. út - Dózsa Gy. út
2.sz. szegregátum: Szántó Kovács J. út - Dankó út mindkét oldala - Dankó köz mindkét oldala - Fürst S. út Arany J. út - Táncsics M. út
3. sz. szegregátum: Torony út - Temető út - Sziklai S. út - Martinovics I. út - Tulipán út - Nefelejcs út - Orgona
út - Viola út - Hunyadi J. út - Orgona út
4. sz. szegregátum: Martinovics I. út - Úttörő út - Bocskai I. út - Szegfű út - Rezeda út - Csillag út
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41. térkép: Fegyvernek szegregátumai

Forrás: KSH adatszolgáltatás

A 2011. évi népszámlálási adatok és a szegregációs index határértékének útmutató szerinti csökkentése
módosították a szegregátumként, illetve veszélyeztetett területként lehatárolt területek számát és kiterjedését.
A szegregátumok kiterjedésének változásáról azonban nem tudunk pontos képet alkotni, mert korábban nem
készült szegregációs elemzés.
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A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen az aktív korú lakosságon belül, az alacsony státuszú
lakosság aránya 25,5%. Koncentrációjuk alapján a KSH 6 veszélyeztetett területet, ebből 4 szegregátumot
azonosított be.
42. térkép: 30% feletti szegregációs mutatóval rendelkező területek

Forrás: KSH adatszolgáltatás
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43. térkép: 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkező területek Fegyvernek

Forrás: KSH adatszolgáltatás

A szegregátumok helyzetértékelése3
3.3.3.1.1

1. számú szegregátum

A KSH első szegregátumként a városrészben található, Arany J. út - Damjanich J. út - Vörösmarty M. út Dózsa Gy. út által határolt tömböt szegregátumként határolta le. A területen élők száma 99 fő, a szegregációs
mutató 42,3%. A 0-14 évesek aránya 25,3%. (városi arány 17,5%). A 60 év felettiek aránya 22,2% (városi arány
23,1%). Az aktív korúak több mint 69%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások több
mint 57%-ban egyetlen foglalkoztatott sincs. Felsőfokú végzettséggel 10%-uk rendelkezik a 25 éves és idősebb
népesség arányában.
44. térkép: Az 1. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.
3

35%-os szegregációs mutatóval rendelkező területek
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A területen található lakások száma 31, ezek 22,6%-a alacsony komfortfokozatú. A lakások 6,9%-a egyszobás,
míg 24,1%-uk komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás. A házak többsége hagyományos vidéki ház
(szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült házak is vannak közöttük). A területen kizárólag lakóépület
található. Önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan nincsenek adatok, de a házak alapvetően magántulajdonban
vannak.
Az utak, járdák a terület egészén felújításra szorulnak. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat minden utcában
elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott rácsatlakozni a közművekre,
illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást kapcsolt le a szolgáltató.
Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától számított 500
méteren belül nincs.
Ez egy hagyományos falusias terület, ahol a roma családok olcsón tudtak ingatlanhoz jutni, de ma is vegyes
etnikailag a lakosság.
3.3.3.1.2

2. számú szegregátum

A KSH a Nyugati városrészben található Szántó Kovács J. út - Dankó út mindkét oldala - Dankó köz mindkét
oldala - Fürst S. út - Arany J. út - Táncsics M. út által határolt tömböt szegregátumnak minősítette. A
szegregációs mutató: 50%. A területen élők száma 185 fő. A 0-14 évesek aránya 27%. A 60 év felettiek aránya
viszont 9,2%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 1,9%. Az aktív korúak 72%-a nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 56,4%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
45. térkép: A 2. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 51, ennek 25,5%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások aránya
6,3%, míg a lakások 27,1%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás. A házak többsége hagyományos
vidéki ház (szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült házak is vannak közöttük). A területen kizárólag
lakóépület található. Önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan nincsenek adatok, de a házak alapvetően
magántulajdonban vannak.
Az utak, járdák a terület egészén felújításra szorulnak. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat minden utcában
elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott rácsatlakozni a közművekre,
illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást kapcsolt le a szolgáltató.
Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától számított 500
méteren belül nincs.
Ez egy hagyományos falusias terület, ahol a roma családok olcsón tudtak ingatlanhoz jutni, de ma is vegyes
etnikailag a lakosság.
3.3.3.1.3

3. számú szegregátum

A KSH a Torony út - Temető út - Sziklai S. út - Martinovics I. út - Tulipán út - Nefelejcs út - Orgona út Viola út - Hunyadi J. út - Orgona út által határolt tömböt szegregátumnak minősítette. A szegregációs mutató:
42,6%. A területen élők száma 244 fő. A 0-14 évesek aránya 23,4%. A 60 év felettiek aránya viszont 13,1%.
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Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 0,6%. Az aktív korúak 67,1%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel. A háztartások 51,9%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
46. térkép: A 3. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 93, ennek 34,4%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások aránya
9,9%, míg a lakások 29,6%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás A házak többsége hagyományos
vidéki ház (szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült házak is vannak közöttük). A területen kizárólag
lakóépület található. Önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan nincsenek adatok, de a házak alapvetően
magántulajdonban vannak.
Az utak, járdák a terület egészén felújításra szorulnak. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat minden utcában
elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott rácsatlakozni a közművekre,
illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást kapcsolt le a szolgáltató.
Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától számított 500
méteren belül nincs.
Ez egy hagyományos falusias terület, ahol a roma családok olcsón tudtak ingatlanhoz jutni, de ma is vegyes
etnikailag a lakosság.
3.3.3.1.4

4. számú szegregátum

A KSH a Martinovics I. út - Úttörő út - Bocskai I. út - Szegfű út - Rezeda út - Csillag út által határolt tömböt
szegregátumnak minősítette. A szegregációs mutató: 43,1%. A területen élők száma 104 fő. A 0-14 évesek
aránya 20,2%. A 60 év felettiek aránya viszont 17,3%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 2,9%. Az aktív
korúak 61,5%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 58,1%-ában egyetlen
foglalkoztatott sincs.
47. térkép: A 4. számú veszélyeztetett terület térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 45, ennek 35,6%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások aránya
11,9%, míg a lakások 33,3%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás. A házak többsége hagyományos
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vidéki ház (szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült házak is vannak közöttük). A területen kizárólag
lakóépület található. Önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan nincsenek adatok, de a házak alapvetően
magántulajdonban vannak.
Az utak, járdák a terület egészén felújításra szorulnak. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat minden utcában
elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott rácsatlakozni a közművekre,
illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást kapcsolt le a szolgáltató.
Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától számított 500
méteren belül nincs.
Ez egy hagyományos falusias terület, ahol a roma családok olcsón tudtak ingatlanhoz jutni, de ma is vegyes
etnikailag a lakosság.
A szegregáció által veszélyeztetett területek helyzetértékelése4
Az 1-4 számú veszélyeztetett területként azonosított településrész azonos az 1-4 szegregátumként azonosított
területtel. Ezen túlmenően két további településrészen mutathatóak ki olyan szegregációs folyamatok, amelyek
révén a szegregációs mutató 30% feletti értéket jelez már.
3.3.3.1.5

5. számú veszélyeztetett terület

A KSH lehatárolt egy veszélyeztetett területet, mely a Tópart út - Damjanich J. - Béke út - Szent Erzsébet út
által határolt tömb.
A szegregációs index: 33,3%. A területen élők száma 90 fő. A 0-14 évesek aránya 20%. A 60 év felettiek aránya
viszont 20%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 6,3%. Az aktív korúak 46,3%-a nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 51,3%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
48. térkép: Az 5. számú veszélyeztetett terület térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 35, ennek 22,9%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások aránya
3%.
3.3.3.1.6

6. számú veszélyeztetett terület

A KSH lehatárolt egy veszélyeztetett területet, mely a Kilián Gy. út - Táncsics M. út - Zagyi I. út - Fürst S. út Gyóni G. út - Dózsa Gy. út - Zagyi I. út - Damjanich J. út által határolt tömb.
A szegregációs index: 39,7%. A területen élők száma 156 fő. A 0-14 évesek aránya 36,5%. A 60 év felettiek
aránya viszont 16,7%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 1,3%. Az aktív korúak 63%-a nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 55,6%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.

4

Legalább 30%-os, de 35%-nál alacsonyabb szegregációs mutatóval rendelkező területek
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49. térkép: A 6. számú veszélyeztetett terület térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 48, ennek 22,9%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások aránya
2,2%.
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Összegzés, szegregátumok összehasonlítása
51. táblázat: A szegregátumok és veszélyeztetett területek összehasonlítása Fegyverneken
Mutató megnevezése

Fegyvernek összesen

1. szegregátum

2. szegregátum

3. szegregátum

4. szegregátum

5. veszélyeztetett terület

6. veszélyeztetett terület

Lakónépesség száma

6507

99

185

244

104

90

156

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

17,5

25,3

27,0

23,4

20,2

20,0

36,5

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

59,3

52,5

63,8

63,5

62,5

60,0

46,8

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

23,1

22,2

9,2

13,1

17,3

20,0

16,7

Szegregációs mutató

17,3

42,3

50,0

42,6

43,1

33,3

39,7

Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül

45,5

69,2

72,0

67,1

61,5

46,3

63,0

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

45,2

57,6

56,4

51,9

58,1

51,3

55,6

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

20,2

22,6

25,5

34,4

35,6

22,9

22,9

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A város szegregátumai közül a 3. sz. szegregátum a legnépesebb, de a különböző mutatókat megvizsgálva eltérések mutatkoznak a szegregátumok helyzetében.
A 2. szegregátumban élők között kiemelkedően magas a munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, míg a lakásállomány minősége a 4. sz. szegregátumban
a legrosszabb helyzetű.
A közüzemi szolgáltatások elérhetőek a szegregátumokban, de szinte mindenhol felújításra szorulnak az utak és a járdák.
A terület problémáinak kezelésében az önkormányzat mellett a civil szervezetek vesznek részt.
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3.3.4 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek

A régi szeméttelep (külterületek) és a volt téglagyár területén található olyan tájsebek voltak, melyek régóta
megoldásra vártak. A szeméttelep rekultivációja befejeződött. A téglagyári gödörben szennyeződés nincs, a
terület rekultivációt nem igényel, de a tájseb hasznosítására már születtek projektelképzelések.
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4 Mellékletek
4.1
-

-

A dokumentum készítése során figyelembe vett egyéb
jogszabályok, előírások, forráselérhetőségek.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVII. tv. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A.
§-ba foglalt tilalma és korlátozások.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat: http://www.mbfsz.gov.hu, illetve http://www.mbfh.hu
A szükséges, felszínközeli ásványi-nyersanyag előfordulásokat Magyarország Földtani Térképe –
Karcag L-34-30 és annak magyarázója tartalmazza. A fent hivatkozott földtani térkép a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u, 17-23.) és az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) alapján készült megyei területhasználati
koncepcióban találhatóak adatok.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) hatás-,
illetve illetékességi körébe tartozó szakmai, ágazati, jogszabályi és egyéb követelmények az alábbiak
(tűzvédelem, iparbiztonság és polgári védelem):
o 1. A meglévő és újonnan épülő épületek között az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014 (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) előírásai szerinti tűztávolságot kell tartani.
o 2. Amennyiben valamely út megszüntetése tűzcsapot érint, a tűzcsapnál a tűzoltó gépjárművek
részére a felállási helyet biztosítani kell. A megszüntetésre, átépítésre kerülő tűzcsapoknál az
illetékes elsőfokú hatóság (katasztrófavédelmi kirendeltség) engedélye szükséges.
o 3. Amennyiben az átalakítás tűzcsapot érint, a tervezési területen a meglévő föld alatti
tűzcsapokat föld felettire kell cserélni az OTSZ 75. § (2) bekezdése alapján.
o 4. Új építmények környezetének tervezésekor a tűzoltógépjárművek nem rendszeres
közlekedésére és üzemeltetésére a területet és az utat biztosítani kell.
o 5. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 29. § (1) bekezdése az önkormányzat feladataként határozza
meg a településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítását, ezért a vízhálózat átalakítása,
korszerűsítése esetén az OTSZ előírásai alapján kell az oltóvizet biztosítani.
o 6. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban
kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint a
közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még
ideiglenes jelleggel sem szabad az OTSZ 72. § (8) bekezdése alapján.
o 7. Ipari park vagy veszélyes üzem területének kijelölése során figyelembe kell venni a
településrendezési terv szempontjából fontos követelményeket támasztó a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 28. § előírásait.
o 8. Az építéssel járó útlezárásokat és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával,
valamint az elzárások befejezését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Megyei Műveletirányítási Ügyelet részére, szóban a 06-56-510-045-ös
telefonszámon azonnal, azt követően pedig írásban be kell jelenteni, mivel a Ttv. 6. § (2)
bekezdése alapján szükséges, hogy a Megyei Műveletirányítási Ügyelet az útlezárásokról és a
vízelzárásokról pontos információkkal rendelkezzen.
o 9. A katasztrófaveszély elkerülése érdekében a településrendezési terv eszközeinek
módosítása során figyelembe kell venni az ár- és/vagy belvíz által veszélyeztetett területeket.
o 10. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján
Katasztrófavédelmi szempontból az ország területén található valamennyi települést, az adott
település vonatkozásában elvégzett kockázatbecslés eredményei alapján, a meghatározott
veszélyeztetettségi szintnek megfelelően katasztrófavédelmi osztályokba sorolják. Fegyvernek
esetében II. besorolást jelent, amely komplex módon magában foglalja a településen jelentkező
valamennyi számba vehető veszélyeztetettséget. Fegyvernek esetében 2012 –től érvényben
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lévő besorolási eljárás évenkénti lefolytatását követően a település veszélyeztetettsége nem
változott.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét vízügyi szempontból a
vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.
„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapján, Hatóságunk által vizsgált terület:
o 1. Vízvédelem: felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre
fokozottan érzékeny terület
o 2. Vízgazdálkodás: vízbázisvédelmi terület
o A településrendezési eszközök módosítása során be kell tartani: „a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól” szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint „a felszín alatti
vizek védelméről” szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet vízminőség védelemre vonatkozó
szabályait. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet, valamint „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008.
(XII. 31.) KvVM rendelet ide vonatkozó előírásait.
o Az új településfejlesztési koncepció kialakítása során figyelembe kell venni a fejlesztési
területek közműellátásának lehetőségét, így a terület ivóvízellátása, szennyvízelvezetése,
elhelyezése ennek megfelelően alakuljon. Az érintett terület csapadék- és belvízelvezető
rendszerét is ennek megfelelően kell kialakítani. Az érintett területek csapadékvizeinek
elvezetéséről gondoskodni szükséges. A már meglévő csapadékvíz elvezető rendszerek
további fejlesztésének lehetőségét is figyelembe kell venni. Gondoskodni szükséges a
csapadékvíz elvezető hálózatok megfelelő állapotban tartásáról. Figyelembe kell venni a
település határában húzódó belvíz- és öntözőcsatorna rendszerek elhelyezkedését, valamint a
terület lefolyási viszonyait.
„A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és
tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet tartalmazza, melynek
előírásait be kell tartani. A 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint: A parti sáv szélessége:
a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10 méterig,
b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és
holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig,
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízlétesítmények partvonaltól számított 3 méterig
terjed.
Árvízvédelmi töltés létesítménnyel történő megközelítésénél, keresztezésénél a 147/2010. (IV.29.)
Korm. rendelet (a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó szabályokról) vonatkozó előírásait be kell tartani.
A 120/1999. (VIII.6) Korm. rendelet 7. § (1) alapján a fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi
töltés védelme érdekében a töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 1010 méteres védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj
szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak
elszennyeződését eredményezné.
Árvízvédelmi töltés környezetében végzett munkák esetében a 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 23. §-a
alapján az árvízvédelmi földmű mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a
mentett oldalon pedig a mentett oldali töltésláb vonalától 100 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt
nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó
tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, szükség esetén részletes
talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.
83/2014. (III.14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról.
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A felszín alatti vizek jó állapotában biztosítása érdekében, a csapadékvíz szikkasztásánál a 219/2004.
(VII.21.) Korm. rendelet előírásait, a felszíni vizek minőségének védelmi érdekébe, a felszíni vízbe
történő bevezetéskor pedig a 220/0004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.
Lakott területtől a lehető legtávolabbi területen kell az ipari, gazdasági és állattartó létesítményeket,
beruházásokat elhelyezni, a későbbi lakossági panaszok elkerülése érdekében.
A levegőterheltségi szint határértékéről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendeletben és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.)
Kormányrendelet.
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel
kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/213. (IX.25.) NMHH rendelet
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4.2

Kutatási engedély, bányahatározat
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Fegyvernek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények
Sorszám Egyeztetési eljárásban résztvevő
Dokumentáció
Észrevétel
Észrevételek
Beérkezett vélemény leírása
szervezet neve
kiküldésének
érkezett-e
beérkezésének
dátuma
(I/N)
dátuma
1.
Országos Atomenergia Hivatal
2017.09.04
2017.09.11
A Korm. Rendelet (246/2011. (XI.24.) 9. mellékletének
"Adatszikgáltatás témakore" című rovata az OAH részére
előírási szempontokat nem tartalmaz. A település tervezési
területének figyelembeveendő közelségében nincs
atomenergiai létesítmény. Hatályos ágazati elhatározás ilyen
létesítmény létrehozásával vagy helykijelölésével
N
Fegyverneket érintően nem számol.
N
2.
Kuncsorba Községi Önkormányzat
2017.09.04
2017.09.11
A dokumentum tartalmára vonatkozóan észrevétel nincs.
3.
Budapest Főváros Kormányhivatala 2017.09.04
2017.09.14
Hatáskör hiányában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatal Hatósági Főosztály
N
Építésügyi és Öröségvégelmi osztályhoz átteszi.
4.
Jász-Nagykun-Szolnok_Megyei
2017.09.04
2017.09.14
A Hivatalnak nincs hatásköre az elkészült dokumentum
Kormányhivatal Törökszentmiklósi
véleményezésére. Arra a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Járási Hivatal
Kormányhivatal Hatósági Fősztály Építésügyi Osztály
N
rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
5.
Hortobágyi Nemzeti Park
2017.09.04
2017.09.07
A Fegyvernek Város Intergrált Településfejlesztési
Igazgatóság
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata c. egyeztetési
anyagban foglaltakkal szemben, természetvédelmi szakmai
szempontok alapján kifogást nem emel. A Fegyvernek Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiája c. egyeztetési
anyagban foglaltak természetvédelmi kérdéseket nem vetnek
fel, így azokkal szemben kifogást nem emel.
N
6.
Fővárosi Katasztrófavédelmi
2017.09.04
2017.09.13
Illetékességi terület miatt átteszi a kérelmet az illetékességgel
Igazgatóság
rendelkező Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
N
Igazgatósághoz.
7.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
2017.09.04
N
2017.09.13
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendőrfőkapitányság Gazdasági
illetékességi területén határvédelemmel érintett szakasz nincs,
Igazgatóság
ezért a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre
vonatkozó jobszabályon alapuló követelményeket és a
koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásokat,
a települést érintő ágazati elhatározásokat megfogalmazni
nem kíván.

Tervezői válasz

Elfogadjuk.

Elfogadjuk.
Elfogadjuk.

Elfogadjuk.

Elfogadjuk.

Elfogadjuk.

Elfogadjuk.

8.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal

2017.09.04

I

2017.09.05

A Bányafelügyelet az ITS dokumentációjával egyetért,
javaslatot nem tesz, kifogást nem emel. A leírtak alapján
szükséges javítani az "Ásványi nyersanyag lelőjely" leírást. A
külfejtéses művelésű bányatelek területét "különlegesbányászati" övezetbe kell sorolni. A szénhidrogén és földgáz
bányatelket, kutatási területet nem kell különleges bányászati
övezetbe sorolni, és az ott lévő szénhidrogén-ipari
létesítményekre a ványafelügyelet külön eljárásban ad
engedélyt. A szénhidrogén kutatási területen és a földgáz
illetve szénhidrogén bányatelkeken lévő bányászati
létesítményekről a jogosult cég köteles adatokat szolgáltatni. A
"Megalapozó vizsgálat" "Domborzati és talajviszonyok"
leírásból javasolt kivenni a geológiai (földtani) részt, és egy
külön fejezetben leírni azokat "Földtan" címmel. A
"Megalapozó vizsgálat" leírásban a földgáz elosztó vezetékre,
a földgáz szállító vezetékre és a szénhidrogén szállító
vezetékre vonatkozó adatok hiányoznak. A Bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó kérdések vonatozásában a megadott
elérhetőségeken, törvényekben találhatóak adatok.
Mellékletek (kutatási engedély) megküldve. Javasolja, hogy a
közterületek minden övezeti besorolás módosításához a
földgáz elosztói, szállítói engedélyezéssel vagy érintett
bányavállalkozóval folytassanak le egyeztetést a biztonsági
övezetek érintettségéről, a biztonsági övezetben révényes
tilalmak és korlátozások betarthatósága érdekében, különös
tekintettel a fás szárú növények ültetési tilalmára.

A megadott szempontok alapján a Megalapozó vizsgálat
javításra, pontosításra került. A hivatkozott források,
jogszabályok, elérhetőségek a Megalapozó vizsgálat
mellékletében felsorolásra kerültek. A megküldött kutatási
engedély a Megalapozó vizsgálat mellékletébe beillesztésre
került. A javaslatot, amennyiben releváns, megfogadjuk.

9.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2017.09.04

I

2017.09.15

A hatóság Katasztrófavédelmi Igazgatósága, valamint a
Vízügyi Hatósági Osztálya megfogalmazta az előírt
illetékességi területeiket, az alkalmazandó előírásokat. A
Megvalósítandó fejlesztéseket tudomásul veszi, ellenük
kifogást nem emel.

A megfogalmazott illetékességek és szabályok a Megalapozó
vizsgálat mellékletébe felsorolásra kerültek.

10.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízott
Kabinet Állami Főépítész

2017.09.04

I

2017.09.15

11.

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság

2017.09.04

I

2017.09.15

12.

Budapest Főváros Kormányhivatala

2017.09.04

N

2017.09.14

13.

Budapesti Rendőr-Főkapitányság
Rendészeti Szervek
Közlekedésrendészeti Főosztály
Balesetmegelőzési és Közlekedési
Osztály
Budapest Főváros Kormányhivatala

2017.09.04

N

2017.09.14

2017.09.04

N

2017.09.20

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági
Fősztály

2017.09.04

N

2017.09.18

14.
15.

Az állami építész felhívja a figyelmet arra, hogy vizsgálni kell a
tervezett akciótervi ágazati fejlesztések érvényes helyi építési
szabályzattal, településszerkezeti tervvel való összhangját a
szükséges módosítások feltárása érdekében. Tovább hogy
szükséges a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
módosítása 2018. év végéig. Felhívja a figyelmet az aláírólap,
valamint a jogosulsággal rendelkező szakági tervezők
feltüntetésének hiányára, valamint hogy a megalapozó
vizsgálat szakági munkarészei abban az esetben
használhatóak fel a településrendezési eszközök megalapozó
vizsgálata szakági munkarészei készítésénél, amennyiben
azokat az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendeletben meghatározott, megfelelő
településtervezési szakági tervezési jogosultsággal rendelkező
tervező készítette. Jelzi, hogy a megalalpozó viszgálat
helytelen jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz. Az érték- és
problématérképet jelmagyarázata szűkszavú, és javasolja,
hogy a hozzájul tartozó "ÉRTÉK" és "PROBLÉMA" mezők
tartalma részletesebben kerüljön kifejtésre. Javasolja a
táblázatban a különböző helyszínekhez tartozó érték és
probléma egymás mellett való szerepeltetésének mellőzését.
Megjegyzi, hogy a tervezett fejlesztések megvalósítása során
fokozott figyelmet kell fordítani az épített környezet védett
elemeinek megóvására, azok közösségi tudatformáló
szerepének erősítésére. Megemlíti, hogy a város
épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes térkép
az ITS megalapozó vizsgálati munkarészben nem került
kidolgozásra, illetve hogy nem tartlmaz tartalomra és
részletességre vonatkozó főépítészi feljegyzést. Megfontolára
javasolja, hogy a terv 6. sz. táblázatban önrész
számszerűsítésével kiegészítésre kerüljön a projektek
megvalósíthatósága
céljából a pályázatok
nyeretlenségének
Az
egyeztetési dokumentációban
foglaltakkal
kapcsolatban
kifogást nem emel. Az 1.17.8-as fejezettel kapcsolatban
pontosításokat tesz.Felhívja a figyelmet a későbbi fejlesztések
során alkalmazandó jogszabályokra. A jövőbeni fejlesztési
tervekről és azok elérhetőségéről tesz említést. Meghatározza
a településfejlesztési koncepció során figyelmbe veendő
információkat, valamint a településrendezési tervek vízügyi
munkarészeinek tartalmi követelményeit.

A véleményeket elfogadtuk, a dokumentumokat a jelzett
helyeken javítottuk. A tervezett akciótervi fejlesztések
érvényes helyi építési szabályzattal, településszerkezeti
tervvel való összhanghára, a szükséges módosítások
elvégzésre felhívjuk az Önkormányzat figyelmét. A
szükséges módosítások elvégzése nem az ITS készítők
hatásköre. A megalapozó viszgálat nem alkalmas a
településrendezési eszközök megalapozó vizsgálatára,
annak elkészítésére szakági tervező szolgálatásainak
igénybe vétele szükséges. A jogszabályi hivatkozások
ellenőrzésére sor került, mely során az alábbi változtatások
kerültek alkalmazásra a Megalapozó vizsgálatban: 20. oldal
218/2012. (VIII.13.) javítva 66/2015. (III.30.), 32. oldal
130/2005. (XI.26.) javítva 130/2015. (XI.26.), 90. oldal
21/2013. (VI.27.) javítva 34/2013. (XI.29.). Az érték- és
problématérképet jelmagyarázata bővítésre került, ennek
megfelelően az ITS-ben is. A problémákat és értékeket
tartalmazó táblázat átalakításra került: pontosaításra kerültek
az értékek és problémák, valamint a zavaró egymás mellett
való szerepeltetésük módosításra került. Az önkormányzat
főépítésszel nem rendelkezik, az elkészült dokumentum nem
képezi alapját a jövőbeni településrendezési eszközök
módosításának. Jelenleg a TOP konstrukticóban megjelent
és megjelentetni tervezett pályázati kiírások ismertek, melyek
az önkormányzatok részére mind 100%-os támogatási
intenzitást nyújtanak, ezért ezzel kalkulált Fegyvernek Város
Önkormányzata is. Ugyanakkor megfontolóra veszi az önrész
alkalmazását, amennyiben arra szükség van. Az alábbi
mondat beillesztére került: "A tervezett fejlesztések
megvalósítása során fokozott figyelmet kell fordítani az
épített környezet védett elemeinek megóvására, azok
közösségi tudatformáló szerepének erősítésére."
A szükséges módosítások átvezetésre kerültek, a hivatkozott
jogszabályok, előírások a melléklet részét képezik.

Az érintett területen természetes gyógytényező érintettsége
nem áll fenn.
Fegyvernek város ITS és területfejlesztési koncepcióval
kapcsolatos szükséges intézkedéseket a Budapest Rendőrfőkapitányság Rendészeti Szervek Közlekedésrendészeti
Főosztálya illetékesség és hatáskör hiánya miatt nem tudja
végrehajtani.
Budapest Főváros Kormányhivatala nem rendelkezik
hatáskörrel. Észrevételt nem tesz.
Az integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez
hozzájárul.

Elfogadjuk.
Elfogadjuk.

Elfogadjuk.
Elfogadjuk.

16.

17.
18.
19.
20.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
Fegyvernek Város Önkormányzata
Fegyvernek Város Önkormányzata

2017.09.04

I

2017.09.25

A dokumentumok természetvédelmi szempontból nem
kifogásolhatóak, természet- és tájvédelmi szempontból
elfogadja. Szakvéleményt megküldött.

Elfogadjuk, a szakvélemény beépítésre került.

2017.09.04

I

2017.09.22

Az 1.16.3 elektronikus hírközlés fejezet kiegészítsre került.

2017.09.04
2017.09.04

I
I

2017.09.15
2017.09.15

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés Elnöke

2017.09.04

I

2017.09.26

Az 1.16.3. Elektronikus hírközlés fejezet kiegészítése
szükséges.
A 28. oldalon található hivatkozás a 10. térképre helytelen.
A Stratégia munkarészben hiányzik a barnamezős
akcióterület.
Az egyeztetési anyag a fejlesztési célokkal összhangban van,
jóváhagyásával egyetért. A belterületi településrészek
lehatárolása című felsorolás számozása a térképi
lehatárolástól eltér, Szaprfalu helyesen a 4.

Elfogadjuk, javítva a hivatkozás a 11. térképre.
Elfogadjuk, kiegészítésre került.
A hivatkozott 1. térkép és a hozzá tartozó leírás a Stratégia
15. oldalán helyesen szerepel, így javítás nem történt.

3.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2017. szeptember 28-ai nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester
A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év
munkatervének véleményezéséről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

1

Balogh Mihályné intézményvezető
Oktatási és Szociális Bizottság

2017. szeptember 25.

Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság
2017. szeptember 25-én – hétfőn - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Városháza tanácsterme
Napirend:
Képviselőtestületi anyag véleményezése:
1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
módosításáról
2. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év
értékeléséről
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
évi fordulójához való csatlakozásról

Zárt ülésen:
-

beérkezett kérelmek elbírálása

Fegyvernek, 2017. szeptember 22.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2017. szeptember 27-én – szerdán - 14 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:
Képviselőtestületi anyagok véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
módosításáról
2. A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának
módosításáról
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
évi fordulójához való csatlakozásról
4. A hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről
5. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
kiírt pályázaton való második körös részvételről
6. A 0105/27. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló bázisállomás építéséhez
szükséges földterület bérbeadásáról

Fegyvernek, 2017. szeptember 22.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke

