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Helyzetfeltárás

Természeti adottságok – környezeti állapot:

Fegyvernek Jász - Nagykun - Szolnok megye közepén, a Tisza bal partján, a Jászság és a Nagykunság
között fekvő község, amely a Törökszentmiklósi kistérséghez ill. az Észak - Alföldi régióhoz tartozik.
Fegyvernek közigazgatási területe a Kevi Kristály része. Tehát elmondhatjuk, hogy földrajzi fekvése
igen kedvező. Területe 7148 hektár.

Külterületét rövid szakaszon az élő Tisza is érinti, a Tisza holtága pedig belterületéig nyúlik. Egykor
fontos tiszai kikötőhely. A települést keletről Kenderes, délről Örményes, nyugatról Törökszentmiklós
és a Tisza folyó, északról Tiszabő határolja. Külterületi részeit vadvizek, kisebb nádas foltok tarkítják.
A tájra jellemző Kenderes - Bánhalma felőli szikes legelők, melyet a Tisza felé közeledve a Tisza menti
területre jellemző Tiszai hordalékok, illetve vízelvezető vonalak zavarnak. A Tisza szabályozása előtt a
területnek csak kis részét öntötte el a vízgyűjtő hely, az ún. Büdöséri tó, melyről a víz Büdöséren
keresztül a Berettyóba jutott. Az 1856-os Tiszai átvágás két holtágat alakított ki, melynek hossza
meghaladja a 20 km-t.

Éghajlata mérsékelten meleg - száraz. A nyári évnegyedben 810-820 óra, a téliben 190 óra napsütés
jellemző. Évi középhőmérséklete 10,2-10,4 °C. Legalacsonyabb minimum hőmérséklete -17 °C és
-17,5 °C között várható. Az évi csapadék 550-600 mm között van, ebből a szempontból az ország
egyik legszárazabb tájkörzetébe tartozik, erős vízhiányban szenvedő terület. A leggyakoribb szélirány
északkeleti, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s. Az alacsony, de ármentes síkság felszínét az elhagyott
folyómedrek, morotvák és néhány kunhalom teszi némileg változatossá.
Növényvilágára a Tisza medrét övező fűz-nyár-égerliget erdők, szikes mocsarak és a hernyópázsitos
rétek jellemzők. A kunhalmokon a természetes lösznövényzet is fennmaradt.
A Tisza holtága a tavaszi és őszi madárátvonulás alkalmával számos védett madárfaj számára fontos
védett táplálkozó- és pihenőhely. Vadászati szempontból jelentős a vadkacsa és a fácán.
Ásványkincse nincs, időszakos fakitermelés a Tisza melletti galériaerdőkben lehetséges.
Talaja igen kötött: sztyeppesedő réti szolonyec, alföldi mészlepedékes csernozjom, illetve kisebb
mértékben réti csernozjom.

Természetvédelmi értékek: A külterület Nagykörűvel határos részén, a Tisza hullámterében
helyezkedik el a Közép - Tiszai Tájvédelmi Körzet fegyverneki szakasza, mely országos jelentőségű
védett terület. Az 1998. évi LIII. törvény ex. lege. védetté nyilvánította az összes kunhalmot, melyek
Fegyverneken az alábbiak: Fekete halom, Mányai halom, Kettős halom, Lelovich halom, Nagy Koller
halom, Eperjes halom (részben feltárt régészeti lelőhely). A Kálvária dombnak tulajdonított gyógyító
„erő” a település idegenforgalma számára lehetőségeket rejt magában.

Épített értékek: A település s egyben a megyének is egyik legrégebbi műemléke a gótikus stílusban,
1480 körül épült Pusztatorony. Régészeti feltárását nem teszi lehetővé a körülötte lévő újtemető. A
téglából és kőből faragott négyzetes alapú torony megmaradt kétharmad része mintegy 16 méterre
magasodik ki a jelenlegi környezetéből.
Műemlék jellegű építmény még a Szapáry- és a Bíró kastély. Ez utóbbit alkalmassá lehetne tenni
szálláshely biztosítására a turizmus számára.
A település központjában található 3 műemlék és a Római Katolikus Templom, melyek rossz állapotuk
miatt elvesztették „díszítő funkciójukat”.
Ugyancsak műemlék a 4-es számú főútvonal mentén Fegyvernek-Szapárfalunál a 128-129. kilométer
között a Nepomuki Szent János-szobor és építménye. A szobrot 1775-ben emelték barokk stílusban.
A háromszög alaprajzú, magas szobortalapzaton a maradványokból még jól kivehető a dús redőzetű
ruhában ábrázolt Mária szobor a kisded Jézussal. A szoborcsoport védelmét háromszögletű pilléreken
álló háromszög alaprajzú, zsindelyfedésű, sátortetős téglaépítmény szolgálja. A szobor fölötti
úgynevezett csehsüveg boltozatot kosáríves hevederek hordozzák.
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Humán erőforrás és szolgáltatások helyzete:

Demográfiai viszonyok:

A település területén az 1700-as évek végén 1800-as évek elején pusztaság volt. Az 1800-as évek
közepén kezdődött meg a nagyobb arányú betelepítés (magyarországi németek), melynek
köszönhetően 1870-re a jelenlévő összes népesség 3184 fő volt.
A település a különböző háborúk pusztításai és a hosszabb-rövidebb békeidők váltakozásával hol
elnéptelenedett, hol pedig virágzó fejlődésnek indult. Ennek következtében nem alakult ki egy
évszázados hagyományokon alapuló településkép, nem alakulhatott ki a polgárság, nem igazán
teremtődtek nemzedékről nemzedékre öröklődő hagyományok, szokások.
Az 1940-es 1950-es évekre kialakuló iparosodásnak és ezzel együtt fejlődő polgáriasodásnak véget
vetett az államosítás.
Ezek a történelmi tények még ma is rányomják a bélyegüket a település jelenlegi helyzetére és
fejlődési irányaira, lehetőségeire.

A nagyközség állandó lakóinak száma: 1949-ben 7033, 1960–ban 7835 fő, 1975-ben 6821 fő, 1981-
ben 7495 fő; 1985-ben 7392 fő; 1990–ben 7059 fő, 1996–ban 7459; 1997–ban 7447 fő; 2001–ben
7342 fő; 2003–ban 6908; 2004-ben 7348, 2005-ben 7280, 2006-ban 7200, 2007-ben 7163, 2008-ban
7148, 2009-ben 7095 fő.
2010. január 1.- állapot szerint az állandó népesség 7095 fő, mely férfi – nő bontásban az alábbiak
szerint oszlik meg: 3500 fő férfi, ill. 3595 fő nő. Korcsoportos bontása az állandó népességnek az
alábbiak szerint alakul:

Életkor Nemek

Férfi Nő

0 – 2 éves 121 120

3 – 5 éves 135 115

6 – 13 éves 359 304

14 – 17 éves 193 164

18 – 59 éves 2116 2010

60 – 100 éves 503 701

A népesség száma összességében nem mutat nagymértékű csökkenő tendenciát, inkább az
elöregedés a jellemző, vagyis a fiatalok nem látnak perspektívát abban, hogy - miután befejezték
iskolai tanulmányaikat - itt maradjanak, vagy visszajöjjenek.
A település egyik fő problémáját ez jelenti, vagyis hogy a helyi illetve környékbeli (20-30 km
körzetben) vállalkozások, valamint non-profit szervezetek nem tudnak megfelelő számú és
képzettségüknek megfelelő munkahelyet biztosítani.

A népsűrűség településre jellemző adata 99,4 fő/km2, ami meghaladja a megyei átlagot (74 fő/km2)
és nem sokkal marad el az országos átlagtól (108 fő/km2).
Gyengeséget jelent e téren az egyre öregedő népesség, a megfelelő képzettségű munkaerő hiánya,
illetve a magasan képzett fiatal szakemberek elvándorlása.
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Egészségi állapot:

A településen járó beteg ellátás működik, három háziorvosi, két gyermekorvosi, két fogorvosi és négy
védőnői körzettel. Ez a környék ellátottságához képest jónak mondható. A hétvégi ügyeleti ellátást
társult formában oldja meg a település. A településen két gyógyszertár működik, mely ellátja
Örményes és Tiszabő községeket is. A település földrajzi elhelyezkedéséből és az egészségügyi
infrastruktúra (fizikai, humán) fejlettségéből adódóan mikrotérségi szerepet tölt be és ez a jövőben
várhatóan erősödni fog.

A halálhoz vezető megbetegedések és a halálozás okai a háziorvosi statisztikák alapján a következők
településünkön:

- Infarctus,
- Magas vérnyomás,
- Cukorbetegség,
- Daganatos betegség,
- Légző és mozgásszervi megbetegedések,
- Pszichiátriai betegségek.

A fenti betegségek nagy része élet- és szemléletmód változtatásával csökkenthető lenne.

Erősségként elmondhatjuk, hogy a településen jól kiépült az egészségügyi alapellátás, viszont a
lakosság egészségi állapota nem megfelelő, főleg a munkaképességet befolyásoló betegségek aránya
magas.

Iskolázottság, műveltség:

Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések képviselőtestülete két intézményfenntartó társulást
hozott létre 2007. júniusában az oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátására.
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alaptevékenységei közé tartozik az óvodai nevelés,
bölcsődei ellátás, a gyógypedagógiai ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi,
enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, valamint a
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek ellátása, óvodai fejlesztő
program működtetése.
Fegyverneken 4 tagóvoda működik. A 4 tagintézményben összesen 274 kisgyerekre 21 óvónő felügyel
12 csoportszobában. A bölcsőde 15 férőhelyes, ami maximális kihasználtsággal működik.
Az óvodáknak helyet adó épületek 1920-1930-as években épültek, nem óvodai funkcióval, jelenlegi
állapotuk többszöri átépítéssel jött létre. Ezek az épületek napjainkban nem felelnek meg a kor
követelményeinek, szükséges ezen épületek korszerűsítése, bővítése, esetlegesen újak építése
(Annaházi Óvoda). 2009-ben sikerült felújítani a Szapárfalui tagóvodát, 2010-ben az Újtelepi
tagóvodát.
Az oktatással kapcsolatos feladatokat az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat látja el. Napjainkban az általános iskolában 650, a szakiskolában pedig 120
gyerek tanul, összesen 43 tanteremben 71 nevelő irányítása mellett.
A szakiskolai oktatás keretében az alábbi szakmák elsajátítására van lehetőség: hegesztő,
szerkezetlakatos; virágkötő, - berendező, virágkereskedő; csecsemő- és gyermekruha készítő, férfi
szabó, női szabó; dísznövénykertész, gyümölcstermesztő (kertész), zöldségtermesztő (kertész);
cukrász, pincér, szakács. A szakiskola működtetése kettős eredménnyel jár, egyrészt nem hagyja
elkallódni a fiatalokat, másrészt szakmát ad a kezükbe, melyet akár helyben vagy a környéken is
hasznosíthatnak.
A településen érettségit adó intézmény nem működik, a hallgatók a környező városokban folytatják
középfokú tanulmányaikat (Szolnok, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Kisújszállás).
Hiányoznak az információs technológia megismertetését segítő, az oktatás modernizálását lehetővé
tevő eszközök (IT eszközök). Az épület, termek, kiegészítő helységek száma, mérete sem felel meg
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teljes mértékben az igényeknek és az előírásoknak. Az Orczy Anna Általános Iskola tagintézmény
többek között azzal a gonddal küzd évek óta, hogy az oktatás a településen szétszórtan, hat
intézményben folyik.
Településünkön erősség tehát, hogy középfokú oktatás is működik, viszont hátrány, hogy az Orczy
Anna Általános Iskola tagintézményben sok épületben folyik az oktatás és hogy az oktatási
intézményekben hiányosak az információs technológia megismerését szolgáló eszközök.

Az 1990-ben és 2001-ben tartott népszámlálási adatokból a 7 évesnél idősebb népesség legmagasabb
iskolai végzettségéről a következők olvashatók ki:

adatok (fő)

Ált.isk.1.
évfolyamát
sem
végezte el

Ált.isk.
1-7.
évfolyam

Ált.isk.
8.
évfolyam

Középiskola
érettségi nélkül

Középiskola
érettségivel

Egyetem,
főiskola

1990 154 2549 1936 898 588 213

2001 99 1956 1956 1492 826 268

A 7 évnél idősebb lakosság létszámához viszonyítva, százalékos lebontásban az iskolázottság
mértéke:
(2001-ben az összlétszám 7342, ebből 7 évnél fiatalabb 745 lakos, így a statisztikát 6597 fővel
végeztük el.)

2001-ben
7 évnél
idősebbek
száma

Ált.isk.1.
évfolyamát
sem végezte
el

Ált.isk.
1-7.
évfolyam

Ált.isk.
8.
évfolyam

Középiskola
érettségi
nélkül

Középiskola
érettségivel

Egyetem,
főiskola

6597 99 1956 1956 1492 826 268

100 % 1, 5 % 29, 64 % 29, 64 % 22, 61 % 12, 52 % 4, 06 %

Kultúra, közművelődés, közgyűjtemények:

A település kulturális élete a lehetőségekhez képest kielégítő, de koránt sem teljes. Az amatőr
művészeteknek jelentős hagyományai vannak. Korábban a felnőtt színjátszás, napjainkban az iskolai
énekkarok és a diákszínjátszók, a Művelődési Házban a citera zenekarok, néptánccsoportok és a
fúvós zenekar ápolják a művészeti hagyományokat és fellépéseik gazdagítják az ünnepi
rendezvényeket.
A településen 26 civil szervezet működik. Ezek közül a legtöbb embert érintő és a település életében
meghatározó szerepet játszó egyesületek, szervezetek a következők:

-Nagyközségi Sport Egyesület, tagjainak létszáma 200 fő,
-Fegyverneki Horgász Egyesület 340 fő,
-Baldácsy Művészeti Egyesület, tagjainak száma 85 fő,
-Hermann Ottó Vadász Társaság, tagjainak száma 30 fő,
-Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület, tagjainak száma 105 fő,
-Galambász Egyesület, tagjainak száma 50 fő.

Az említett civil szervezetek tevékenyen részt vesznek a település életében. Azonban
érdekérvényesítő képességük nem elég erős.
A Művelődési Házhoz tartozó községi könyvtárban több mint 37 000 kötetet számláltak 2003-ban.
Erősség a civil szervezetek működése és a művészeti hagyományok (tánc, zene) nagyfokú ápolása,
viszont gyengeségeink sorát bővítik, hogy a lakosság és a civil szervezetek nehezen mozgósíthatók, a
civil szervezetek érdekérvényesítő képessége gyenge az önkormányzat és a lakosság felé, ill. a
szabadidő kulturált eltöltésének nincsenek meg a feltételei.
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A lakhatás körülményei:

Lakóházainak száma: 1949-ben 1536, 1960–ban 1932; 1990–ben 2656, 1996–ban 2731;
1997–ben 2731; 2003-ban 2682; 2004-ben 2615, 2008-ban 2680 db.
A Statisztikai évkönyv 2008. évi adatai alapján a lakás állomány az év végén 2680, melyből épített
lakás 3 db (mindhárom ház 3 szobás), megszűnt lakás pedig 1 db volt. Az évfolyamán kiadott új
építési engedélyek alapján létesítendő lakások száma 7 db.

Foglalkoztatottság, munkanélküliség:

Fegyverneken 2010. évben a nyilvántartott álláskeresők száma 659 fő. A munkavállalási korú
népesség 4599 fő. Relatív mutató: 14,33 % (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú
népesség %-ában). Arányszám: 1,76 (a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított
aránya).
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.
A 2001-es népszámlálási adatok szerint a településen 300 fő vallotta magát roma származásúnak. A
kisebbségi önkormányzat képviselője szerint ez a szám inkább 650-700 körül mozog. A problémát
velük kapcsolatban az jelenti, hogy az iskolai végzettségük alacsony, kevés közöttük, akinek szakmája
van, a társadalomba való beilleszkedésük nem megfelelő, így a munkaerőpiacon való
elhelyezkedésük szinte reménytelen. Itt termelődik újra leginkább a munkanélküli generáció.
Megoldást az jelenthetne, ha minél tovább az iskolarendszer keretén belül tarthatnánk őket, illetve
alternatív jövedelemszerzési lehetőségeket biztosítanánk számukra és természetesen mindennek
előkészítésébe, a megvalósítás folyamatába is be tudnánk vonni őket.

Munkanélküliség alakulása a népességhez képest % -ban

2006 év 2007 év 2008 év 2009 év 2010. év

6,58 8,38 10,96 15,18 14,33

A településen a mikró- és kisvállalkozások szerepe domináns, közepes és nagy cég nem található a
településen.
Az iskolai végzettség szerinti összetételben továbbra is magas a szakképzetlenek száma, közülük kerül
ki a legtöbb munkanélküli.
Megállapítható, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a településről elvándorolnak.

Településünk gyengesége továbbra is a megfelelő képzettségű munkaerő hiánya, a magasan képzett
fiatal szakemberek elvándorlása ill. a munkanélküliség magas szintje, főleg a roma lakosok körében.
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Szociális védelem, társadalmi kirekesztettség:

Fegyvernek szociális ellátórendszeréről megállapítható, hogy adekvát lehetőségek biztosítottak. Az
önkormányzat lakosságszám szerinti kötelező szolgáltatásai biztosítottak, az ellátórendszer a
településen kiépített. A kötelező alapellátáson felül a település területi elosztottságának megfelelően
3 Idősek Klubját tart fenn nappali ellátásban. A településen a szakosított ellátásban 2 ápolást,
gondozást nyújtó intézmény vesz részt az idős ellátás részeként. Az egymásra épülő szolgáltatást az
Önkormányzaton kívül a Megyei Önkormányzat és a szociális vállalkozásban működő KHT. Biztosítja.
A társadalmilag kirekesztett csoportok közül a településen jelentősen emelkedett a
mozgásfogyatékosok száma, a nyilvántartott pszichiátriai betegek száma, csökkent viszont a
hajléktalansággal veszélyeztetettek köre, és az effektív (valós) hajléktalan személyek száma sem
növekedett. A pszichiátriai és szenvedélybetegek száma az elmúlt évek során kis mértékben
emelkedett.
Településen az idősellátást kell megerősíteni, továbbfejleszteni. Hiányzó szolgáltatásként jelenik még a
fogyatékosok ellátása, mivel az étkeztetésen és házi segítségnyújtáson kívül a település nem
rendelkezik a fogyatékosokat ellátó rendszerrel. Szintén hiányzó szolgáltatás a szenvedélybetegek és
pszichiátriai betegek ellátása.

A gazdaság jellemzői

Ipar:

Fegyverneken 2009 évről 384 db bevallás érkezett, melyek feldolgozása után a 2009. évre számolt
iparűzési adó összege 47.433.000 Ft.
A vállalkozások tevékenységük alapján ehhez a következő arányban járulnak hozzá:

iparűzési adóalap
- Mezőgazdaság: 16 %
- Ipari tevékenység: 17 %
- Kereskedelem: 13 %
- Szolgáltatások: 49 %
- Vendéglátás: 5 %

A népesség gazdasági aktivitása 1980-ról 2001-re a 65%-ára csökkent. Míg 1980-ban 45,1%, 1990-ben
41,1%, addig a 2001-ben mért adatok szerint 29,5% a népesség gazdasági aktivitása. Ez a kistérségi
illetve a megyei adatok alatt van.
A 2001-es népszámlálási adatok alapján a 2053 fő dolgozó lakónépességből 1100 fő (53,6%)
dolgozott helyben, 953 fő eljárt dolgozni. Más településről 113 fő járt ide dolgozni.
A helyben dolgozó 1100 fő 62%-a érettséginél alacsonyabb végzettségű. Az 1100 fő 15%-a
mezőgazdaságban, 25%-a iparban, építőiparban, 60%-a a szolgáltatási ágazatban volt foglalkoztatva
2001 évben.
A településről dolgozni eljáró 953 főből 297 főnek volt legalább középiskolai érettségi szintű
végzettsége. Az eljárók 57%-a az iparban, építőiparban dolgozott.

A foglalkoztatás szerkezetének vizsgálata szintén a vállalkozói adóbevallásokban közölt (2009-ben
384 fő foglalkoztatott) adatokon alapul. Ennek alapján, szintén tevékenység szerint a
foglalkoztatottak megoszlása a következő:

- Mezőgazdaság: 42,9 %
- Ipari tevékenység: 5,2 %
- Kereskedelem: 15,1 %
- Szolgáltatások: 32 %
- Vendéglátás: 4,6 %
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Az ipar gyengesége, hogy nincs termékfeldolgozás, nincs eredeti termék, tőkeszegény a vállalkozói
réteg, ill. nem létesített beruházást sem közepes, sem nagy cég.

Mezőgazdaság:

A terület 70%-át jó minőségű alföldi mészlepedékes csernozjom és csak kis mértékben
kedvezőtlenebb adottságú réti csernozjom fedi. A fennmaradó 30 %-nyi területen mintegy fele-fele
arányban öntés és szikes talaj található.
A földterületek 20%-a jelenleg is öntözhető és ezen kívül még szintén 20%-a öntözhetővé tehető a
kiterjedt kettőshasznosítású (öntözés, belvízelvezetés) csatornahálózatnak köszönhetően.
Az 1. számú táblázat tartalmazza a település külterületének művelési ágankénti megoszlását.

1. táblázat: Földrészlet statisztika, művelési áganként (Fegyvernek)

művelési ág
összes alrészlet terület
(ha)

erdő 140

gyep 434

gyümölcsös 187

kert 4

nádas 8

szántó 5217

Termőterület összesen: 5990

termelésből kivett
terület

1158

Összesen: 7148

A fontosabb növénykultúrák megoszlása az összes mezőgazdasági terület függvényében:

- búza, árpa: 60%
- napraforgó 20%
- kukorica 10%
- zöldség, gyümölcs 10%

A gyümölcstermesztés szerepe erősen lecsökkent - a támogatások ellenére alig történtek telepítések
az utóbbi időben - amit termesztéstechnológia korszerűtlensége valamint a nyomott felvásárlási árak
és elaprózódott „birtokszerkezet” okoznak.
A zöldség- és gyümölcstermesztésben nagy lehetőségek vannak, a hagyományok valamint a
termőföldi adottságok megfelelőek, de a feldolgozóüzemek és tároló kapacitások (hűtőház) valamint
az előrelépéshez szükséges termelői összefogás hiányzik. Az élő munkaerő mennyisége és színvonala,
a minőségi termék-előállításhoz nem megfelelőek.

A 800 ha-os LINEAR öntözőtelep kapacitása azonban kihasználatlan, mert a tulajdonosok száma nagy,
a birtokszerkezet kedvezőtlen (apró földterületek). Az önkéntes földcserére és főleg a termelésben,
értékesítésben való együttműködésre nincs meg a tulajdonosok, illetve a gazdák hajlandósága.
Sajnos ez nem csak az öntöző berendezés működtetését drágítja meg, hanem ezen keresztül a
termékek előállítási költségét is, amely veszélyezteti az amúgy sem stabil értékesítési pozíciókat.
Összességében a mezőgazdaságról elmondhatjuk, hogy a mezőgazdasági termeléshez jók a
természeti adottságaink illetve termelési hagyományaink, jelentős arányú öntözhető földterülettel
rendelkezünk.
Gyengeség viszont, hogy a művelési ágak szerkezete előnytelen, az erdősültség aránya alacsony,
hiányzik a termelők összefogása.
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Gazdasági szolgáltatások, kereskedelem, turizmus:

A kereskedelem és szolgáltatások terén elmondható, hogy a település nincs ellátva nagyságának és a
jelentkező igényeknek megfelelő kereskedelmi hálózattal. Fegyverneken 1996 – ban összesen 196
ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi vállalkozás működött, melyekből 154 volt egyéni vállalkozás. Az
ÁFÉSZ 1995 – ben bekapcsolódott az országos COOP – láncba. 1996 – tól 76 kiskereskedelmi és 29
vendéglátóegység szolgálja a lakosságot és a vendégeket. A kiskereskedők és a vendéglátóhelyeket
üzemeltetők zöme vállalkozó. Az önkormányzat 2002. évi adatai szerint a Fegyverneken működő
vállalkozások száma 82 ebből a mezőgazdasági vállalkozás 18 (tendenciájában növekvő), a
szolgáltatás 42 (stagnáló), az ipari termelő vállalkozások száma pedig 22, szintén növekvő
tendenciájú.
A szabadidő eltöltésének nincsenek meg a kulturált feltételei. A kereskedelmi és szolgáltató ágazat a
szolgáltatások szűk körét öleli fel, és alacsony színvonalon működik. Posta és fiókposta működik. A
pénzügyi szolgáltatások esetében a vállalkozások és a lakosság számára igen szerény a lehetőség.
Fegyverneken egyedüli pénzintézetként a Takarékszövetkezet működik. A helyzet nem is igen látszik
változni, mivel a pénzügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások inkább a nagyobb városokban nyitnak
fiókot. Az informatika terjedésével szolgáltatásaik Internetes elérését helyezik előtérbe, viszont ez a
jelenlegi technikai háttér szűk keresztmetszete miatt a kistelepüléseken élők problémáját nem oldja
meg. Ehhez még kapcsolódik, hogy az emberek többsége nem tudja használni ezeket az eszközöket,
sőt kifejezetten elzárkózik használatuktól. A probléma második felére megoldást jelentene egyrészt
egy közösségi ház létrehozása, ahol a lakosság, vagy éppen egy vállalkozó bizalommal fordulhat
segítségért. Másrészt az iskolai oktatásban előtérbe kell helyezni ezen eszközök használatát, javítva
ezzel az oktatás színvonalát is.
A településen működő vállalkozásoknak átfogó térségi szerepük van, az ÁFÉSZ, a Takarékszövetkezet,
a Szakiskola, a Rendőrőrs kapcsán. Gyengeség viszont a kereskedelmi és a szolgáltató szektor
részleges hiánya, a meglévő pedig alacsony színvonalú.
Turisztikai erősségeink között szerepel a Holt – Tisza, mint gazdasági és turisztikai forrás, de jelenleg
turisztikai lehetőségek kihasználatlanok és az ehhez szükséges infrastruktúra és marketing
tevékenység hiányzik.

Műszaki infrastruktúra:

Közlekedés:

Fegyverneknek Örményessel közös vasútállomása van a Budapest - Szolnok - Debrecen - Záhony
fővonalon, de a vasútvonal a község jelenlegi területét nem érinti, attól délre Örményesen keresztül
húzódik. A Fegyvernek - Örményes vasútállomás autóbusz járatainak száma ritka, illetve a járatok
menetrendje kiszámíthatatlan és nincs összhangban a vasúti menetrenddel.
Autóbusz összeköttetése van: Szolnok - Törökszentmiklós - Fegyvernek - Tiszabő - Tiszaroff; Szolnok -
Törökszentmiklós - Szapárfalu - Kisújszállás; Szolnok - Törökszentmiklós - Fegyvernek - Tiszabő -
Tiszaderzs; Fegyvernek - Örményes - Kuncsorba. A település belterületén helyi tömegközlekedési
járat nem üzemel, de ezt a hiányt a 20-30 percenként közlekedő helyközi járatok szinte pótolják.
A környező nagyobb helységektől való távolsága: Kunhegyestől 25 km-re, Kisújszállástól 18,7 km-re,
Törökszentmiklóstól 15,6 km-re, Szolnok megyeszékhelytől 34,4 km-re fekszik.

Fegyvernek Nagyközség területét érintő országos közutak:

 4-es számú Budapest - Záhony-i I. rendű főút

 34-es számú Tiszafüred - Fegyvernek-i II. rendű főút

 3216-os számú Fegyvernek - Tiszafüred-i összekötő út

 3223-as számú Nagykörű - Fegyvernek-i összekötő út

 4204-es számú Kuncsorba - Fegyvernek összekötő út
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Erősségeink a jó megközelíthetőségünk, a 4. számú főút, ill. Törökszentmiklós, Szolnok közelsége
miatt. Viszont hátrány, hogy a 4. számú főút kapacitása, műszaki állapota rossz és az autópálya
közelségének hiánya.

Energiaellátás:

2003-ban a villamos energiát fogyasztó háztartások száma 3016; 2004-ben pedig 2615 (100 %). A
háztartások részére szolgáltatott villamos energia 6361 MWh. Fegyvernek elektromos ellátását a
törökszentmiklósi 120/120 KV-os állomás biztosítja közel 100%-ban. E mellett a településen délről
Örményes felől, keleti irányból Kenderes felől, északi irányból Tiszabő felől, nyugaton Nagykörű felől
van betápláló rendszer. A meglévő elektromos rendszer a közigazgatási és a belterület igényeket
maradéktalanul kiszolgálja. Az éves energiaigény jelentősen nem változik. Bármilyen újabb lakossági,
kommunális és vállalkozói igényt a meglévő rendszer fogadni tud. A közvilágítási rendszer
korszerűsítése 2002-ben történt. A közterület megvilágítási szintje megfelel a vonatkozó
előírásoknak.
A településen a földgázellátás gerinchálózata teljes mértékben kiépült. Az ingatlanok több mint 95%-
án van gázcsonk. 2003-ban a vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma 1785; 2004-ben 1800 (68,8
%), 2008-ban pedig 2016 (75 %). A háztartásoknak értékesített vezetékes gáz 3572 km3. A település
órai csúcs gázigénye 1000-1200 m3 (Forrás: TIGÁZ).
A településen két telephely található, ahol üzemanyag töltési lehetőség van. (MOL kút, Pajola Bt.)
Ezeken kívül a település belterületén, 9 lakótelken történik konténeres PB gáz értékesítés.
A település helyzetéből és gazdasági struktúrájából adódóan a napenergia, szélenergia és biomassza,
hasznosítási lehetőségei jelentősek. Ezen kívül az energiaerdők telepítése és hasznosítása is
megfontolandó.

Infokommunikáció:

2004-ben a telefonhálózatba bekapcsolt lakások száma 1700 (65 %). Fegyvernek Nagyközség távközlő
rendszerének vázát a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság üzemeltetésébe tartozó fényvezető kábelek
alkotják. Szélessávú Internet hozzáférési lehetőség (ADSL, kábelnet, mikrohullámú) biztosított. A
vezeték nélküli távközlést a településen a Telenor, Vodafone, és T-Mobil tornyok biztosítják. A
kábeltelevíziós hálózat az egész településen kiépítésre került 2006-ban.
Helyi tv, illetve rádió nem működik. A lakosság tájékoztatása a kéthavonta megjelenő Fegyverneki
Hírmondóban és a Miklósi Rádión keresztül történik. Ezt kiegészíti a település honlapján található
információs bázis, valamint a véleménynyilvánításra alkalmas fórumok.

Települési infrastruktúra:

A belterületi ivóvízhálózat az 1960-1970 –es években épült ki, hossza 92,9 km, amelyből 39,7 km
bekötővezeték. A hálózat zömében körvezetékes. A vezetékek anyaga acél, azbesztcement és KM-
PVC. A rendszer állapota közepes, az elöregedett azbesztcement vezetékek miatt gyakoriak a
csőtörések. Az elöregedett acélvezetékek és az egészségre is ártalmas azbesztcement vezetékek
cseréjét rövid időn belül meg kell oldani.
Az ivóvízhálózatba bekötött fogyasztóhelyek száma 2742. Az ivóvízhálózatba nem kötött lakások a
községben üzemelő 17 db közkifolyóról ellátottak, így a belterületen a lakosság 100%-a számára
biztosított a vezetékes ivóvíz. A kitermelhető vizek mennyiségileg kielégítik a település vízigényét,
azok rendszerint jó minőségűek.
A községi vízművet 1970-ben helyezték üzembe. A Fegyverneki Vízmű telep kapacitása 2800 m3/nap,
kihasználtsága átlagosan 26 %-os. A vízfelhasználás mennyisége átlag 717 m3/nap.
Az ivóvíz a település területén lévő rétegvízre telepített, 4 db mélyfúrású kútból származik. A
termelésbe állított ivóvízbázisok megfelelő természeti hidrogeológiai védettséggel rendelkeznek,
nem minősülnek sérülékenynek.
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A termelt víz gáztalanítás, vas- mangántalanítás majd klórgázos fertőtlenítés után kerül a
vízhálózatba. A víztisztító berendezés ammónia mentesítővel való kibővítése indokolt, ezen kívül a
klórgáz alkalmazásának kiváltását segítő technológia alkalmazása is javítana az ivóvíz minőségén.
Vízszennyező anyagok az ammónia, vas, mangán és a nitrit, azonban a szolgáltatott víz szín, szag és íz
tekintetében megfelel a vonatkozó rendelet előírásainak. A vízbázis határértéken felüli ammónium
tartalma miatt a víztisztítómű fejlesztése indokolt. Az egyéb mikrobiológiai paraméterek
vonatkozásában sem a vízművet elhagyó, sem a hálózati ivóvíz minősége nem kifogásolt.
A községben 200 m3 térfogatú térszíni tároló és 100 m3 térfogatú hidroglóbusz található, utóbbi
felújítása 2010. évben megtörtént.

A település csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a
szennyvíztisztító telepen (hrsz: 017/4-5) történik.
A telep működését tekintve SBR technológiával üzemel. A telep kapacitása 150 m3/nap,
kihasználtsága csaknem 100 %-os, a tisztított szennyvíz elsődleges befogadója az utótisztító tó. A
szennyvíztisztító kapacitása a 717 m3/nap átlagos vízfogyasztáshoz képest nagyon kevés, a
szennyvízhálózat kiépítésével együtt bővítésre szorul.

A településen 2003-március 1.-től megoldott a kommunális hulladék szállítása és tárolása. A hulladék
ártalmatlanítása lerakással történik a Kétpói Regionális Hulladéklerakó Telepen. A keletkezett
kommunális hulladékok begyűjtése hulladékgyűjtő céljárművel történik. A hulladékokat a lakosok
120 és 1100 literes kukákba, illetve 70 és 120 literes zsákokba gyűjtik. A rendszeres kommunális
szemét szállítását az önkormányzat saját eszközeivel maga végzi. A már nem üzemelő fegyverneki
szeméttelepen a rekultivációs munkák 2010. évben megtörténtek. A településen szükséges lenne egy
komposztáló telep megépítése, meg kell oldani az építési törmelék elhelyezését, valamint a település
területén fokozatosan be kell vezetni a szelektív hulladékgyűjtést.
A kommunális szemétgyűjtésbe bevont lakások száma 2565 (98 %), minden ingatlanon kötelező a
közszolgáltatás igénybevétele. A lakosságtól elszállított összes települési szilárd hulladék mennyisége
2008-ban 1112 tonna.
2004-ben az önkormányzati tulajdonú utak hossza 189,859 km, ebből belterületi út 45,587 km,
melyből 37,025 km burkolt út (80 %). Külterületen 144,272 km úthálózat van, melyből 6,030 km
kiépített. A járdahálózat hossza 72 km (80 %-os kiépítettség).
A meglévő települési infrastruktúra fejlett, de a környezetvédelmi infrastruktúra hiányos
(szennyvízcsatorna hálózat és a korszerű hulladékkezelési rendszer hiánya) és nincsen kialakult
településképünk.

Intézményrendszer:

A fejezeten belül a település fejlesztésével kapcsolatos „intézményrendszer”-rel kívánunk foglalkozni.
Az önkormányzat és intézményeinek fejlesztéseit, külső források megszerzését (pályázati források,
fejlesztési hitelek), a beruházások bonyolítását (kivitelezői, szállítói tenderek, közbeszerzési eljárások
kiírása) a polgármesteri hivatalban dolgozó települési menedzserek, a vagyon csoport és egyes
esetekben külső szakértők végzik.
A polgármesteri hivatal segítséget nyújt vállalkozóknak pályázatok keresésében, azok megírásában.

SWOT analízis:

A SWOT analízis elkészítésének célja, hogy az előző fejezetben feltárt összefüggések alapján a
fejlődést meghatározó társadalmi, gazdasági folyamatok erősségeit és gyengeségeit bemutassa, majd
ezzel összefüggésben a külső tényezőkben rejlő lehetőségeket és veszélyeket bemutassa.
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SWOT táblázat, Fejlesztési stratégiák kidolgozása a SWOT analízis alapján

Erősség Gyengeség

SWOT - analízis

- kedvező földrajzi fekvés
- jó megközelíthetőség 4.sz főút közelsége
- mezőgazdasági termeléshez jók a természeti

adottságok, termelési hagyományok
- jelentős arányú öntözhető földterület
- Holt-Tisza, mint gazdasági és turisztikai forrás
- fejlett települési infrastruktúra
- jól kiépült egészségügyi alapellátás
- művészeti hagyományok (tánc, zene)
- civil szervezetek
- Szolnok, Törökszentmiklós közelsége
- középfokú oktatás is működik
- térségi szerep: ÁFÉSZ, Takarékszövetkezet,

szakiskola, rendőrőrs,
- természetvédelmi értékek

- autópálya közelségének hiánya, 4.sz.főút
kapacitása, műszaki állapota gyenge

- településkép
- nincs termékfeldolgozás, nincs eredeti

termék
- települési infrastruktúra hiányosságai

(szennyvízcsat. hál. és a korszerű
hulladékkezelési rendszer hiánya,
infokommunikáció - helyi tv, rádió,
kábeltévé - hiányossága)

- munkanélküliség szintje magas, főleg a
roma lakosok körében

- öregedő népesség
- megfelelő képzettségű munkaerő hiánya
- civil szervezetek érdekérvényesítő

képessége gyenge az önkormányzat és
lakosság felé

- kihasználatlan turisztikai lehetőségek, az
ehhez szükséges infrastruktúra és
marketing tevékenység hiánya

- tőkeszegény vállalkozói réteg
- közepes és nagy cég hiánya
- termelők összefogásának hiánya
- az oktatási intézményekben hiányosak az

információs technológia megismerését
szolgáló eszközök

- magasan képzett fiatal szakemberek
elvándorlása

- kereskedelmi és szolgáltató szektor
részleges hiánya, a meglévő pedig alacsony
színvonalú

- a szabadidő kultúrált eltöltésének nincsenek
meg a feltételei

- a művelési ágak szerkezete előnytelen
- erdősültség alacsony aránya
- az Orczy Anna Általános Iskola és

Szakiskolában sok épületben folyik az
oktatás

- a lakosság és a civil szervezetek nehezen
mozgósíthatók

- a lakosság egészségi állapota nem
megfelelő, főleg a munkaképességet
befolyásoló betegségek aránya magas

- a szociális ellátórendszer hiányossága
- tömegközlekedés hiányossága (Szolnok

centrikusság)

Lehetőség Erősség/Lehetőség stratégia Gyengeség/Lehetőségek stratégia

- a 4-es számú főútvonal korszerűsítése
- alközponti szerep
- turisztikai célú beruházások
- állami és EU -s támogatások, magántőke

bevonása
- alap- és középfokú oktatási, sport- és

szabadidős infrastruktúra fejlesztés
- mezőgazdaság és élelmiszeripar modernizálása
- településkép javítása
- települési infrastruktúra fejlesztése
- tőkeerős cégek betelepülése
- civil szervezetek erősödése
- Abádszalók fejlődése

- holtág rehabilitáció folytatása
- holtághoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések
- oktatás modernizálása, szakképzési kínálat bővítés
- mezőgazdasági termelés és feldolgozás

korszerűsítése
- civil szféra fokozottabb szerepvállalásának

biztosítása
- kulturális kínálat bővítése

- szennyvízhálózat kiépítése
- ivóvíz hálózat rekonstrukciója
- településközpont kialakítása
- oktatási intézmények fejlesztése
- sport- és szabadidő intézmények

modernizálása
- a szolgáltatások fejlesztésére irányuló

beruházások ösztönzése, segítése
- tőkevonzó képesség erősítése
- települési menedzsment, marketing és lobbi
tevékenység fejlesztése

- szelektív hulladékgyűjtés beindítása

Veszélyek Erősség/Veszélyek stratégia Gyengeség/Veszélyek stratégia

- az időjárási viszonyok szélsőséges változásai, a
tartós aszályok veszélye,

- mezőgazdasági kézi munkaerő tartós hiánya
- a 4-es főútvonal korszerűsítésének elhúzódása
- a támogatási források szűkülése, az

önkormányzat és intézményei anyagi
feltételeinek romlása

- a roma probléma fokozódása
- társadalmi szolidaritás hiánya (egyének és

gazdasági élet szereplői egyaránt)
- a lakosság egészségi állapotának további

romlása

- a térségi szerepek erősítése
- mezőgazdasági kézi munkaerő (zöldség-,
gyümölcskertész) képzése
- roma művészeti és kulturális programok
- öntözőrendszerek fejlesztése
- egészségmegőrző programokhoz való kapcsolódás,
újak indítása

- környezettudatos gazdálkodás ösztönzése
- erdőtelepítési programok
- részvétel a roma lakosság integrálására

irányuló programokban
- vállalkozói, termelői együttműködések

ösztönzése
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Összköltség táblázat

OPERATÍV PROGRAM, ÉS PROJEKT MEGNEVEZÉS BECSÜLT KÖLTSÉG EFT-BAN ÜTEMEZÉS

(ÉV, TÓL-IG)

1. Az ivóvíz szolgáltatás technológiai
színvonalának javítása, az ivóvízhálózat
rekonstrukciója

413 millió Ft 2007 - 2013

a. Vízhálózat korszerűsítése, tolózáraknák
felújítása, kutak hangfrekvenciás vezérlésének
kiépítése, a fertőtlenítő rendszer korszerűsítése,
fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének
bevezetése

343 millió Ft 2007 – 2013

b. Hidroglóbusz cseréje 60 millió Ft 2007 – 2013

c. Térinformatikai rendszer kiépítése és
közműtérkép elkészítése, a kitermelt és
fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének
bevezetése

10 millió Ft 2007 – 2013

2. Szennyvíztisztító hálózat kiépítése,
szennyvíztisztítás technológiai hátterének
korszerűsítése

3500 millió Ft 2007 – 2013

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

3350 millió Ft 2007 – 2013

b. Komposztáló telep létesítése 150 millió Ft 2007 – 2013

3. Település belterületének átfogó rendezése 605 millió Ft 2007 – 2013

a. Településközpont rehabilitáció, meglévő
műemlékek és természetvédelmi értékek felújítása
a.) A település központi területeinek rehbilitálása:
Piac kialakítása; szovjet emlékmű átalakítása,
Nepomuki Szt. János szobor és környezetének
rehabilitációja/áthelyezése

270 millió Ft

150 millió

2007 – 2013

b. Belterületi utak építése 100 millió Ft 2007 – 2013

c. Középületek felújítása, akadálymentesítése,
valamint energiaracionalizálása

120 millió Ft 2007 – 2013

d. Fecskeház program (bérlakások építése) 40 millió Ft 2007 – 2013

e. Római Katolikus Templom teljes rekonstrukciója 50 millió Ft 2007 – 2013

f. Református Templom teljes rekonstrukciója 25 millió Ft 2007 – 2013

4. Holt – Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai
célú fejlesztések

2257 millió Ft 2007 – 2013

a. Holt – Tisza rehabilitáció 1000 millió Ft 2007 – 2013

b. Egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer
kiépítése

7 millió Ft 2007 – 2013

c. Bíró kastély felújítása 100 millió Ft 2007 – 2013

d. Szánkópálya építés 50 millió Ft 2007 – 2013

e. Wagner park (téglagyári gödör) rehabilitációja,
szabadidő park kialakítása

100 millió Ft 2007 – 2013

f. A meglévő melegvíz bázis hasznosítása
(gyógyfürdő építése)

1000 millió Ft 2007 – 2013

5. Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás
fejlesztése

1220 millió Ft 2007 – 2013

a. 12 tantermes általános iskola építése 700 millió Ft 2007 – 2013

b. Szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti
fejlesztése

50 millió Ft 2007 – 2013

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

50 millió Ft 2007 – 2013

d. Többfunkciós közösségi ház építése 50 millió Ft 2007 – 2013

e. Orvosi rendelő bővítése, mentőállomás
feltételeinek megteremtése

20 millió Ft 2007 – 2013

f. Sportcsarnok építése 300 millió Ft 2007 – 2013

g. Óvodák felújítása, bővítése, korszerűsítése 50 millió Ft 2007 – 2013

6. Település külterületének átfogó rendezése,
természeti kincsek védelme

980 millió Ft 2007 – 2013

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

50 millió Ft 2007 – 2013

b. Külterületi földutak burkolása 400 millió Ft 2007 – 2013

c. Átfogó fásítási program 30 millió Ft 2007 – 2013

d. Belvízelvezető rendszer karbantartása,
fejlesztése

500 millió Ft 2007 – 2013

Fejlesztések összesen 8975 millió Ft 2007 - 2013
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Operatív programok

Sorszám, megnevezés 1. Az ivóvíz szolgáltatás technológiai
színvonalának javítása, az ivóvízhálózat
rekonstrukciója

Szükségességének indoklása Az elöregedett csővezetékek és korszerűtlen
technológia egyre több vízminőségi problémát
okoz településünkön.

Sorszám Projektek Ütemezés (év, tól -ig)

1.

Vízhálózat korszerűsítése, tolózáraknák felújítása,
kutak hangfrekvenciás vezérlésének kiépítése, a
fertőtlenítő rendszer korszerűsítése, fogyasztott víz
indukciós mennyiségmérésének bevezetése

2005-2010

2. Hidroglóbusz cseréje 2007-2013

3.
Térinformatikai rendszer kiépítése és közműtérkép
elkészítése, a kitermelt és fogyasztott víz indukciós
mennyiségmérésének bevezetése

2005-2007

Monitoring mutatók

Outputmutatók Fertőtlenítő rendszer korszerűsítése; 96 db
tolózárakna felújítása és cseréje; indukciós
mennyiségmérés kiépítése; 1 db hidroglóbusz
cseréje; közműtérkép; térinformatikai rendszer
kiépítése; kutak hangfrekvenciás vezérlése;

Eredmény mutatók Szolgáltatott víz mennyisége; szolgáltatott víz
minőségi paramétere; karbantartási üzemelési
költségek;

Hatásmutatók A szolgáltatás színvonalának emelkedésével javul
a településen élők életminősége, hosszabb távon
fokozódik a település népességmegtartó
képessége.

Közreműködő szervezetek Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal;
Fegyverneki Vízmű;

Célcsoportok Nagyközség Lakossága; Közüzemű fogyasztók;

Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)

Saját erő (5 %) EU támogatás (70 %) Hazai forrás (25 %) Összesen (100 %)

20, 65 289, 1 103, 25 413
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Sorszám, megnevezés 2. Szennyvíztisztító hálózat kiépítése,
szennyvíztisztítás technológiai hátterének
korszerűsítése

Szükségességének indoklása A település csatornahálózattal nincs ellátva. A
meglévő szennyvíztisztító kapacitása szűkös, a
keletkezett szennyvíziszap elhelyezése
átmenetileg megoldott azonban nem gazdaságos.

Sorszám Projektek Ütemezés (év, tól-ig)

1.
Szennyvízhálózat községi szintű kiépítése,
szennyvíztelep kapacitásának bővítése, utótisztító tó
hatékonyságának javítása

2007-2013

2. Komposztáló telep létesítése 2005-2007

Monitoring mutatók

Outputmutatók Szennyvízhálózat községi színtű kiépítése (62 km
csővezeték), szennyvíztelep kapacitásának
bővítése (500 m3/nap), utótisztító tó
hatékonyságának javítása; komposztáló telep
építése

Eredmény mutatók Tisztított szennyvíz mennyisége,
megtermelt/értékesített komposzt mennyisége,

Hatásmutatók A szolgáltatás színvonalának emelkedésével javul
a településen élők életminősége, hosszabb távon
fokozódik a település népességmegtartó
képessége.

Közreműködő szervezetek Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal;
Fegyverneki Vízmű;

Célcsoportok Nagyközség Lakossága; Közüzemű fogyasztók;

Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)

Saját erő (5 %) EU támogatás (70 %) Hazai forrás (25 %) Összesen (100 %)

175 2450 875 3500
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Sorszám, megnevezés 3. Település belterületének átfogó rendezése

Szükségességének indoklása Jelenleg Fegyvernek Nagyközség központja
elvesztette funkcióját. Az itt található parkok,
műemlékek rossz állapotba vannak, a házak
homlokzatai rekonstrukcióra szorulnak. A
településnek hosszú ideje nincs kialakult, rendezett
piactere.
A településközpont felújításával a falu
központjában kialakítható egy szép, élhető
környezet, ami növeli a település
népességmegtartó képességét, fejleszti turisztikai
vonzerejét.

Sorszám Projektek Ütemezés (év, tól-ig)

1.

Településközpont rehabilitáció, meglévő műemlékek és
természetvédelmi értékek felújítása
a.) A település központi területeinek rehbilitálása: Piac
kialakítása; szovjet emlékmű átalakítása, Nepomuki
Szt. János szobor és környezetének
rehabilitációja/áthelyezése

2007-2013
2010 - 2013

2. Belterületi utak építése, felújítása 2007-2013

3.
Középületek felújítása és akadálymentesítése, valamint
energiaracionalizálása

2007-2013

4. Fecskeház program (bérlakások építése) 2007-2013

5. Katolikus templom teljes rekonstrukciója 2007-2013

6. Református templom rehabilitációja 2007-2013

Monitoring mutatók

Outputmutatók A projekt keretében az alábbi fejlesztések
valósulnak meg:
1 db játszótér
8000 m2 burkolat kialakítása (járda, utak, park)
3000 m2 új piac létesítése (épület, burkolat)
22 db közúti lámpa cseréje
25 db sétány lámpatest kihelyezése
70 db pad kihelyezése
132 db fa kiültetése
Nepomuki Szt. János szobor és környezetének
rehabilitációja/áthelyezése
Szovjet emlékmű átalakítása
Piac kialakítása
Felújított, akadálymentesített és
energiaracionalizált épületek
2 db parkoló építése
4 lakásos bérház építése
3 db emlékmű rekonstrukciója
Felújított Katolikus – és Református templom

Eredmény mutatók Vendégforgalom változása; népesség szám
változás; elvándorlók száma; idegenforgalmi
bevétel; energia költség

Hatásmutatók Javul a település idegenforgalmi vonzereje, a szebb
élhetőbb környezet kialakításával valamint az új
gazdasági funkciók kialakulásával javul a
településen élők életminősége és a település
népességmegtartó képessége.
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Közreműködő szervezetek Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal;
Civil szervezetek; Helyi vállalkozók; Egyéb (ÁFÉSZ;
VOLÁN társaság)

Célcsoportok Nagyközség Lakossága;

Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)

Saját erő (5 %) EU támogatás (70 % ) Hazai forrás (25 %) Összesen (100 %)

30, 25 423, 5 151, 25 605
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Sorszám, megnevezés 4. Holt-Tisza rekonstrukció valamint turisztikai
célú fejlesztések

Szükségességének indoklása A fegyvernek határában végighúzódó 5 holtág
szakasz komoly szerepet játszik a település
belvízrendszerében. A holtág szakaszok gyűjtik
össze és vezetik le a település vízgyűjtő
rendszerében keletkezett fölösleges vizet.
Jelenlegi állapotukban azonban nem képesek ezt
a fő funkciót ellátni.
Ezért szükséges a meglévő holtágak kotrása,
területük rendezése. A kotrással,
területrendezéssel lehetővé válik a holt
ágszakaszok másodlagos (jóléti, halászati,
turisztikai) hasznosítása is.
Fegyvernek területén egységes, a Tisza-Tavi
Turisztikai Régió egészéhez illeszkedő turisztikai
célokat szolgáló információs táblarendszer
kiépítése. A Fegyvernek területén áthaladó
turisták nem ismerik a település nevezetességeit,
éttermeit, szolgáltató egységeit. Az egységes
turisztikai táblarendszer kiépítésével lehetővé
válik az áthaladó forgalom „megállítása”,
Fegyvernek bekapcsolódhat a Tisza Tavi Régió
idegenforgalmi vérkeringésébe.
A Fegyvernek területén található XIX-XX
században épült kastélyok közül egyedül a Bíró
kastély maradt meg eredeti állapotában.
A projekt célja, a kastély és gazdasági épület
valamit környező park teljes rekonstrukciója,
felújítása. A kastélyban és gazdasági épületben
szálláshely, étterem kialakítása.

Sorszám Projektek Ütemezés (év, tól-ig)

1. Holt –Tisza rehabilitáció 2007-2013

2.
Egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer
kiépítése

2007-2013

3. Bíró kastély felújítása, szálláshelyek kialakítása 2007-2013

4. Szánkópálya építés 2007-2013

5.
A Wágner park (téglagyári gödör) rehabilitációja,
szabadidő park kialakítása

2007-2013

6.
A meglévő melegvíz bázis hasznosítása (gyógyfürdő
építése)

2007-2013

Monitoring mutatók

Outputmutatók 5 holtág szakasz (130 ha vízfelület) teljes kotrása.
200 ha terület rendezése;
2 db utcanév jelző tábla
1 db szélrózsa tábla
30 db egyéb tájékoztató tábla
6 db üdvözlő tábla;
5 szobás 20 férőhelyes „szálloda”, valamint a
kapcsolódó szolgáltatások (takarítás,
portaszolgálat, gondnokság) révén 6 új
munkahely;
200 m hosszú szánkópálya,
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5000 m2 park teljes kialakítása, beépítése;
150 férőhelyes gyógyfürdő

Eredmény mutatók Idegenforgalmi bevételek növekedése, új
munkahelyek száma, eltöltött vendégéjszakák,

Hatásmutatók Növekszik a település turisztikai vonzereje, az itt
élő lakosok életkörülményei javulnak, a település
bekapcsolódik a Tisza-Tavi turisztikai régió
vérkeringésébe; új gazdasági funkciók
betelepülése;

Közreműködő szervezetek Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Helyi
Civil szervezetek, Vállalkozók, Tőkebefektetők,

Célcsoportok Nagyközség Lakossága, Helyi vállalkozók,

Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)

Saját erő (5, 1%) EU támogatás
(69, 78%)

Hazai forrás
(25, 1%)

Összesen (100 %)

115, 3 1575 566, 7 2257
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Sorszám, megnevezés 5. Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás
fejlesztése

Szükségességének indoklása

Sorszám Projektek Ütemezés (év, tól -ig)

1. 12 tantermes általános iskola építése 2005-2010

2.
Szakképzés tartalmi és módszertani és szerkezeti
fejlesztése

2007-2013

3.
A hátrányos helyzetű és tartós munkanélküli
emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának
javítása

2005-2013

4. Többfunkciós közösségi ház építése 2005-2013

5.
Orvosi rendelő bővítése (mentőállomás feltételeinek
megteremtése)

2005-2013

6. Sportcsarnok építése 2005-2013

7. Óvoda felújítása, bővítése, korszerűsítése 2005-2013

Monitoring mutatók

Outputmutatók 12 tantermes iskola; bevezetett új szakképzési
rendszer; új felnőttképzési programok; felújított,
korszerűsített óvodák száma;

Eredmény mutatók Szakképzésben részt vevők száma,
munkanélküliek száma, helyben foglalkoztatottak
száma, általános iskolások, óvodások száma;

Hatásmutatók Az iskolai oktatás, a szakképzés valamint a
felnőttképzés elindításával csökken a
munkanélküliek nő a helyben foglalkoztatottak
száma. A minőségi oktatás eredményeképpen nő
az eredményesen továbbtanulók száma.

Közreműködő szervezetek Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal;
Általános és Szakiskolák; Vállalkozók

Célcsoportok Nagyközség Lakossága; Vállalkozók; Tanárok

Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)

Saját erő (5 %) EU támogatás (70 %) Hazai forrás (25 %) Összesen (100 %)

61 854 305 1220
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Sorszám, megnevezés 5. Település külterületének átfogó rendezése,
természeti kincsek védelme

Szükségességének indoklása

Sorszám Projektek Ütemezés (év, tól -ig)

1.
Természeti kincsek megóvása, fenntartása
(Kunhalmok, Tintagyep)

2005-2010

2. Külterületi földutak burkolása 2007-2013

3. Átfogó fásítási program 2005-2013

4. Belvízelvezető rendszer karbantartása, fejlesztése 2005-2013

Monitoring mutatók

Outputmutatók A település területén található kunhalomok
magasabb védelem alá helyezése, környezetének
rendezése, 1,5 ha védelem alatt álló Tintagyep
karbantartása, 10 km külterületi út burkolása, 10
ha terület fásítása, 27,78 km belvízelvezető
csatorna karbantartása és felújítása.

Eredmény mutatók Védett területek nagysága, külterületi burkolt
földutak nagysága, belvízelvező csatornarendszer
mérete.

Hatásmutatók Védett területek nagyságának növelése, nő a
fásított területek nagysága. mezőgazdasági
területek kedvezőtlen időjárási körülmények
között is megközelíthetők, csökkennek a
belvízkárok, hosszútávon javul a mezőgazdasági
vállalkozások versenyképessége,

Közreműködő szervezetek Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal;
Mezőgazdasági Vállalkozók, Civil szervezetek

Célcsoportok Nagyközség Lakossága; Vállalkozók;

Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)

Saját erő (5 %) EU támogatás (70 %) Hazai forrás (25 %) Összesen (100 %)

49 686 245 980
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Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt) (becsült költség)

Sorszám Operatív program Ütemezés

1.
Az ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának
javítása, az ivóvízhálózat rekonstrukciója

2005-2013

2.
Szennyvíztisztító hálózat kiépítése,
szennyvíztisztítás technológiai hátterének
korszerűsítése

2007-2013

3. Település belterületének átfogó rendezése 2007-2013

4.
Holt-Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú
fejlesztések

2007-2013

5.
Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás
fejlesztése

2005-2013

6.
Település külterületének átfogó rendezése,
természeti kincsek fenntartása, védelme

2005-2013

Adatok MFt- ban

Projekt
sorszáma

Saját erő EU támogatás Hazai forrás Összesen

1. 20, 65 289, 1 103, 25 413

2. 175 2450 875 3500

3. 30, 25 423, 5 151, 25 605

4. 115, 3 1575 566, 7 2257

5. 61 854 305 1220

6. 49 686 245 980

Összesen 451, 2 6277, 6 2246, 2 8975
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Projekt ötletek

1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Vízhálózat korszerűsítése, tolózáraknák felújítása, kutak hangfrekvenciás vezérlésének kiépítése, a
fertőtlenítő rendszer korszerűsítése (klórgáz kiváltása – klórdioxidra), indukciós mennyiségmérés
bevezetése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek

 Államreform Operatív Program (ÁROP)

 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

 Regionális Operatív Programok (ROP)

 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

6. A projekt rövid leírása

Az előírásoknak megfelelő vízminőséget biztosító új technológiák bevezetése, ivóvízminőség-javító
célú hálózatrekonstrukciók és hálózati elemek (tolózárak, tolózáraknák) felújítása. Klórdioxidos
vízfertőtlenítő technológia bevezetése.
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7. A projekt szükségességének indoklása

A csőhálózat 60 éves időtartamra készült, melynek korszerűtlensége egyre több vízminőségi
problémát okoz. Az elöregedett azbeszt és acélcsőhálózat egyes elemei cserére szorulnak.
A mintegy 95 tolózárakna többsége elöregedett, funkcióját csak részben képes ellátni.
A gyakran bekövetkező meghibásodások és a vezérlési kapacitások szűk keresztmetszete miatt
szükséges a kutak hangfrekvenciás vezérlésének megoldása, segítségével csökkenthetők a
meghibásodások, illetve a karbantartási idő lerövidíthető.
A jelenlegi technológia során a víz bakteriális szennyezettségének megszüntetése klórgáz adagolással
történik. A műszaki fejlődés során kimutathatóvá vált, hogy miközben a klór védelmet nyújt a
fertőzést okozó szervezetek ellen, ugyanakkor mutagén illetve karcinogén hatású melléktermékek is
keletkeznek, melyek egészségre károsak.
A klórdioxidos fertőtlenítés során a víz szerves anyagaival és az ammóniummal sem képez
klórvegyületet, ezért alkalmas ivóvizek fertőtlenítésére, a technológia előnye, hogy alkalmazása során
nem keletkeznek egészségre káros melléktermékek.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Klórdioxidos fertőtlenítő- valamint hangfrekvenciás vezérlési rendszer bevezetése. 95 db tolózárakna
és 200 tolózár felújítása, rekonstrukciója, 11 km azbesztcement csővezeték cseréje.

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 17, 15
EU támogatás (70%): 240, 1
Hazai forrás (25 %): 85, 75
Teljes költségvetés (100 %): 343
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Hidroglóbusz cseréje

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek

ROP - Regionális Operatív Program

HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program

GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program

AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A víznyomás fokozódása érdekében egy megfelelő helyen és súlypontban elhelyezett magastároló,
egy új, 150m3 –es hidroglóbusz építése.

7. A projekt szükségességének indoklása

A jelenlegi hidroglóbusz elöregedett, állapota veszélyezteti a településen a biztonságos ivóvíz
szolgáltatást.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

1 db 150 m3 –es hidroglóbusz.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 3
EU támogatás (70%): 42
Hazai forrás (25 %): 15
Teljes költségvetés (100 %): 60
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Térinformatikai rendszer kiépítése és közműtérkép elkészítése, indukciós mennyiségmérés
bevezetése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek

ROP - Regionális Operatív Program

HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program

GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program

AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében létrejönne az egységes közműtérkép és bevezetésre kerülne a modern Psyon
leolvasási rendszer.

7. A projekt szükségességének indoklása

Az egységes közműtérkép valamint térinformatikai rendszer kiépítésével és bevezetésével pontosabb
helyzetképet kaphatnánk a vízfogyasztásról, valamint számszerűleg tervezhetővé és modellezhetővé
válna a vízfogyasztás. A modern (Psyon rendszer) leolvasási rendszer informatikai leolvasást tesz
lehetővé, alkalmazásával csökkenne az élőmunka ráfordítás, valamint a számlázás költsége és
időigénye.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Egységes közműtérkép és térinformatikai- valamint Psyon leolvasási rendszer.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 0, 5
EU támogatás (70%): 7
Hazai forrás (25 %): 2, 5
Teljes költségvetés (100 %): 10
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Szennyvízhálózat községi szintű kiépítése, szennyvíztelep kapacitásának bővítése, utótisztító tó
hatékonyságának javítása

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében a település egész területén megépülne a szennyvíz csatorna hálózat. Ezzel
összhangban a szennyvíztisztító telep tisztító kapacitásának növelése és utótisztító tó bővítése
valósulna meg.

7. A projekt szükségességének indoklása

Jelenleg a település csatornahálózattal nincs ellátva, a szennyvízszippantással/ráhordással kerül a
szennyvíztisztító telepre, ez a megoldás hosszútávon nem felel meg az EU elvárásainak, normáinak
illetve a modern környezetvédelmi előírásoknak, így szükséges a szennyvízhálózat mihamarabbi
kiépítése.
A folyékonyhulladék kezelő telep jelenlegi kapacitása 150 m3/nap. A szennyvíztisztító kapacitása az
500 m3/nap átlagos vízfogyasztáshoz képest nagyon kevés, a szennyvízhálózat kiépítésével együtt
bővítésre szorul.
A folyékony hulladékkezelő telep utótisztító tavát a szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítésével
összhangban növelni kell.
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8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Szennyvízhálózat községi színtű kiépítettsége, szennyvíztisztító kapacitás bővülése valamint az
utótisztító tó megnövelt kapacitása.

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 167, 5
EU támogatás (70%): 2345
Hazai forrás (25 %): 837, 5
Teljes költségvetés (100 %): 3350
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Komposztáló telep létesítése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében megépül egy komposztálótelep, mely megoldást jelent a - szennyvízkezelő
telepen keletkezett - szennyvíziszap, valamint a - településen keletkezett - szerves hulladékok
kezelésére és újrahasznosítására.

7. A projekt szükségességének indoklása

A folyékony hulladék kezelő telepen keletkező szennyvíziszap elhelyezése jelenleg gazdaságosan nem
megoldható. A telep végleges üzemeltetési engedélyének megszerzéséhez szükséges a
szennyvíziszap elhelyezésének és újrahasznosításának megoldása.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Komposztáló telep és kapcsolódó infrastruktúra.



- 34 -

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 7, 5
EU támogatás (70%): 105
Hazai forrás (25 %): 37, 5
Teljes költségvetés (100 %): 150
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Településközpont rehabilitáció, meglévő műemlékek és természetvédelmi értékek fejújítása

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek

ROP - Regionális Operatív Program

HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program

GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program

AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében a település központjában lévő parkok, védelem alá vont (I. világháborús, II.
világháborús, 1948-49-es) emlékművek; műemlékek (Csonkatorony, Nepomuki Szt. János szobor)
felújítása történik meg ill. díszkivilágításuk kiépítése, valamint Fegyvernek Község központjában egy
piactér és „csarnok” építése és egy játszótér felállítása.

7. A projekt szükségességének indoklása

Jelenleg Fegyvernek Nagyközség központja elvesztette funkcióját. Az itt található parkok, rossz
állapotban vannak, a házak homlokzatai rekonstrukcióra szorulnak. A településnek hosszú ideje nincs
kialakult, rendezett központja, piactere.
A településközpont felújításával a falu központjában kialakítható egy szép, élhető környezet, ami
növeli a település népességmegtartó képességét, fejleszti turisztikai vonzerejét.
A műemlékek és környékük rendezetlen, állapotukban nem képesek ellátni „díszítő funkciójukat”,
ezért szükséges ezek helyreállítása
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8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

1 db játszótér
3000 m2 új piac létesítése (épület, burkolat)
22 db közút lámpa cseréje
25 db sétány lámpatest kihelyezése
2 db buszmegálló áthelyezés
70 db pad kihelyezése
45 db szemetes kihelyezése
132 db fa kiültetése
7 db épület homlokzatának felújítása
3 db emlékmű felújítása és díszkivilágítása
2 db műemlék felújítása

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 13, 5
EU támogatás (70%): 189
Hazai forrás (25 %): 67, 5
Teljes költségvetés (100 %): 270
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Belterületi utak építése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében a településen járdák és az alábbi utak felújítása, építése történik meg: Angolkert
út; Zalka Máté út; Martinovics Ignác út; Vörös Csillag út; Zagyi István út; Vörösmarty Mihály út;
Hársfa út; Damjanich út.

7. A projekt szükségességének indoklása

Jelenleg Fegyvernek Nagyközség ezen utcái felújításra szorulnak, mivel az utak és a járdák rossz
állapotban vannak. Ilyen utakon főleg csapadékos időjárási viszonyok mellett ill. éjszaka nehéz a
közlekedés.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

8000 m2 burkolat kialakítása (járda, utak)

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)
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 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 5
EU támogatás (70%): 70
Hazai forrás (25 %): 25
Teljes költségvetés (100 %): 100
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Középületek felújítása és akadálymentesítése, valamint energiaracionalizálása

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében az önkormányzat épületének és a település oktatási intézményeinek
korszerűsítése, akadálymentesítése és energiaracionalizálása történik meg, valamint a Polgármesteri
Hivatal parkolója is felújításra kerül.

7. A projekt szükségességének indoklása

Fegyvernek Nagyközség önkormányzatának épületét 1976-ban korszerűsítették utoljára, napjainkban
azonban újbóli felújítása szükséges. Súlyponti kérdés az ügyfélvárók, szolgáltató egységek (pl.
gyereksarok) kialakítása. Felújításra kerülhetne az önkormányzat épülete és parkolója, ill. a
Rendőrség épülete. A közintézmények akadálymentesítését pedig jogszabály írja elő.
Energiaracionalizálási beruházásunk (nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése) pedig az
energia költségeink csökkenését vonná maga után.
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8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Felújított és akadálymentesített középületek száma
50 állásos parkoló építése
Nyílászárók és világítótestek cseréje

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 6
EU támogatás (70%): 84
Hazai forrás (25 %): 30
Teljes költségvetés (100 %): 120
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Fecskeház program (bérlakások építése)

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt támogatásával lakóépületek és a fiatalok igényeit kielégítő kisebb (50-60 m2 alapterületű)
lakások építésére kerül sor.

7. A projekt szükségességének indoklása

A program megvalósításával segíteni lehetne a fiatalok helyben maradását és letelepedését. A kisebb
lakások akár saját tulajdonként megszerezhetőek, akár bérbe vehetőek lennének az
önkormányzattól. Mivel Fegyverneken sincs albérleti lehetőség, még a megbízható, fizetőképes
igénylők számára sem, így településünk korszerűsítését szolgálja a program életbe lépése.
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8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

4 lakásos bérház
Több fiatal letelepedése

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2
EU támogatás (70%): 28
Hazai forrás (25 %): 10
Teljes költségvetés (100 %): 40
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Katolikus Egyház
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Római Katolikus Templom teljes rekonstrukciója

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A Római Katolikus Templom és parókia külső és belső felújítása, eredeti állapotába történő
visszaállítása, a templom díszkivilágításának kiépítése.

7. A projekt szükségességének indoklása

A település Római Katolikus Temploma 1862 - 1863-ban épült romantikus stílusban. A templom a
második világháború után lett felújítva, azóta kisebb-nagyobb állagmegőrző munkát végeztek rajta.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Katolikus Templom külső és belső felújítása, díszkivilágítása.

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat
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 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50



- 45 -

1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Református Egyház
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Református Templom teljes rekonstrukciója

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A Református Templom külső és belső felújítása, eredeti állapotába történő visszaállítása, a templom
díszkivilágításának kiépítése.

7. A projekt szükségességének indoklása

A településen az 1711-től megszűnt református egyházi élet az 1928-ban épített templommal kelt új
életre. Azóta kisebb-nagyobb állagmegőrző munkát végeztek rajta csupán.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Református Templom külső és belső felújítása, díszkivilágítása.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 1, 25
EU támogatás (70%): 17, 5
Hazai forrás (25 %): 6, 25
Teljes költségvetés (100 %): 25
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Holt-Tisza rehabilitáció

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén található Tiszai Holtágak teljes rekonstrukciója,
eredeti állapotába való visszaállítása.

7. A projekt szükségességének indoklása

A fegyvernek határában végighúzódó 5 holtág szakasz komoly szerepet játszik a település
belvízrendszerében. A holtág szakaszok gyűjtik össze és vezetik le a település vízgyűjtő rendszerében
keletkezett fölösleges vizet. Jelenlegi állapotukban azonban nem képesek ezt a fő funkciót ellátni.
Ezért szükséges a meglévő holtágak kotrása, területük rendezése. A fenti munkálatokkal lehetővé
válik a holtágszakaszok másodlagos (jóléti, halászati, turisztikai) hasznosítása is.
Mindezek hozzájárulnak a településen élők életkörülményeinek javításázásához, növelik Fegyvernek
turisztikai vonzerejét.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

5 holtág szakasz (130 ha vízfelület) teljes kotrása.
200 ha terület rendezése

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)



- 48 -

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 50
EU támogatás (70%): 700
Hazai forrás (25 %): 250
Teljes költségvetés (100 %): 1000
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer kiépítése.

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek

ROP - Regionális Operatív Program

HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program

GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program

AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

Fegyvernek területén egységes információs táblarendszer kiépítése

7. A projekt szükségességének indoklása

Fegyvernek területén egységes a Tisza-Tavi Turisztikai Régió egészéhez illeszkedő turisztikai célokat
szolgáló információs táblarendszer kiépítése. A Fegyvernek területén áthaladó turisták nem ismerik a
település nevezetességeit, éttermeit, szolgáltató egységeit. Az egységes turisztikai táblarendszer
kiépítésével lehetővé válik az áthaladó forgalom „megállítása”, Fegyvernek bekapcsolása a Tisza Tavi
Régió idegenforgalmi vérkeringésébe. Ezzel növelve turisztikai bevételt, idegenforgalmat.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

A projekt keretében kihelyezésre kerül:
2 db utcanév jelző tábla
1 db szélrózsa tábla
30 db egyéb tájékoztató tábla
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6 db üdvözlő tábla
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (40%): 2, 8
EU támogatás : -
Hazai forrás (60 %): 4, 2
Teljes költségvetés (100 %): 7



- 52 -

1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Bíró kastély felújítása.

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

Bíró kastély felújítása, szálláshely kialakítása, parkosítás.

7. A projekt szükségességének indoklása

A Fegyvernek területén található XIX-XX században épült kastélyok közül egyedül a Bíró kastély
maradt meg eredeti állapotában.
Jelenleg a község területén az ide látogató vendégek nem tudnak megszállni, nincs az igényeiknek
megfelelő szálláshely.
A szálláshely kialakításával növelhető a település turisztikai vonzereje, új gazdasági funkciók
jelentkezése.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

A beruházással létrejön egy 5 szobás 20 férőhelyes „szálloda”, valamint a kapcsolódó szolgáltatások
(takarítás, portaszolgálat, gondnokság) révén 6 új munkahely.
Valamint 5000 m2 park teljes kialakítása, beépítése.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 5
EU támogatás (70%): 70
Hazai forrás (25 %): 25
Teljes költségvetés (100 %): 100
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Wágner park rehabilitácíója

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

Wágner park rehabilitácíója

7. A projekt szükségességének indoklása

Fegyvernek központjában található volt „téglagyári gödör” jelenleg funkció nélküli, elhagyott tájseb.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Valamint 2 ha park teljes kialakítása, beépítése.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 5
EU támogatás (70%): 70
Hazai forrás (25 %): 25
Teljes költségvetés (100 %): 100
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Szánkó pálya építése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

Szánkó pálya építése

7. A projekt szükségességének indoklása

Fegyverneken és a környező településeken nincs szánkózásra és síelésre alkalmas terület, ezen
problémán segítene a tervezett beruházás, valamint megoldódna a Holt-Tisza kotrásból származó
iszap elhelyezése.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

200 m hosszú szánkópálya és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (10%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Meleg víz bázis hasznosítása

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

Meglévő melegvíz bázis hasznosítása.

7. A projekt szükségességének indoklása

Fegyverneken és a környező településeken nincs működő termálfürdő ezen helyzeten segítene a
beruházás, növelve a teleülés turisztikai vonzerejét valamint javítja a lakosok egészségügyi helyzetét.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

200 férőhelyes termálfürdő és kapcsolódó, beruházások.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (10%): 50
EU támogatás (70%): 700
Hazai forrás (25 %): 250
Teljes költségvetés (100 %): 1000
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Ambrus Dénes, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

12 tantermes általános iskola építése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

Az általános iskolai oktatás tartalmi, módszertani feltételeinek fejlesztése, korszerű, jó minőségű
általános iskolai oktatás hozzáférhetővé tételének javítása. Az iskolai felszerelések, szolgáltatások
színvonalának emelése.

7. A projekt szükségességének indoklása

A meglévő oktatási célt szolgáló épületek kihasználtsága teljes, településünkön a zsúfoltság mellett
már nem megfelelő ellátást biztosítanak. Az általános és szakiskola a szomszédos Tiszabőre,
Örményesre, Surjánra Törökszentmiklósra és Tiszafüredre kiterjedően lát el oktatási feladatot
mikrotérségi szerepkörrel.
Az általános iskola jelenleg 7 telephelyen üzemel. A telephelyeken a nagyfokú zsúfoltság jellemző. A
épület állaga leromlott, balesetveszélyesek a burkolatok.
A tanuló létszámhoz a minőségi oktatás biztosítása érdekében szükséges egy 12 tantermes általános
iskola építése.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

12 tantermes új iskola.

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)
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 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, tanulmányterv


10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 35
EU támogatás (70%): 490
Hazai forrás (25 %): 175
Teljes költségvetés (100 %): 700
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Ambrus Dénes, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A szükségletek feltérképezése. A szakképzésben részt vevő pedagógusok továbbképzése vagy új
pedagógusok bevonása a képzésbe. A technikai háttér biztosítása. Gyakorlati és továbbfoglalkoztatási
helyek biztosítása a vállalkozókkal kötött szerződések alapján.

7. A projekt szükségességének indoklása

Jelenleg a szakképzési rendszer nem felel meg az elvárásoknak. A szakképzés és a munkaerőpiac
között nincs megfelelő kapcsolat a képzésből kikerült szakemberek nem képesek elhelyezkedni. A
problémára megoldást jelenthet a szakképzési rendszer modernizálása, illetve átalakítása.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Nő a szakképzésben részt vevők száma. Csökken a munkanélküliek és nő a helyben foglalkoztatottak
száma.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb,


10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Ambrus Dénes, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

A hátrányos helyzetű és tartós munkanélküli emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának
javítása

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A program célja, a hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli emberek foglakoztathatóságának
javítása, munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése az egyéni adottságokra és
szükségletekre épülő komplex munkaerő - piaci szolgáltatással, munkába helyezésükkel, oktatásba,
képzésbe juttatásukkal.

7. A projekt szükségességének indoklása

Településünkön jelenleg magas a tartósan munkanélküliek száma, akik leginkább a roma lakosság
köréből kerülnek ki.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Képzési programok beindítása.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb,


10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Ambrus Dénes, Nagy Mihály

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Többfunkciós közösségi ház építése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében egy közösségi ház épülne a kapcsolódó infrastruktúrális beruházásokkal (telefon,
Internet, fax stb.), ill. felújításra kerülne a Művelődési Ház területéhez tartozó szabadtéri színpad és a
könyvtár épülete.

7. A projekt szükségességének indoklása

Fegyverneken nincs a civil szervezetek számára megfelelő hely ahol taggyűléseiket és egyéb
rendezvényeiket megtarthatnák, ezen helyzeten segít a beruházás. A könyvtár épülete romos,
elhanyagolt, így felújítása mindenképpen indokolt.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

200 m2 ingatlan építése valamint infrastruktúra megteremtése.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Orvosi rendelő bővítése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek

ROP - Regionális Operatív Program

HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program

GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program

AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében a meglévő orvosi rendelő bővítésére kerül sor.

7. A projekt szükségességének indoklása

Fegyverneken és a környező településeken élők egészségügyi alapellátása jelenleg megoldott.
Azonban a várható lakosságszám növekedés és átszervezések, valamint későbbiekben egy állandó
mentőállomás üzemeltetése szükségessé teszi a meglévő orvosi rendelő bővítését.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

100 m2 új építés, a meglévő épületrész teljes felújítása.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 1
EU támogatás (70%): 14
Hazai forrás (25 %): 5
Teljes költségvetés (100 %): 20
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Sportcsarnok építése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében egy új 200 férőhelyes sportcsarnok megépítése történik (szabványos kézilabda,
röplabda, kosárlabda és kispályás foci pályával).

7. A projekt szükségességének indoklása

Fegyverneken nincsen a sportolási igényeket megfelelő módon kielégítő, többfunkciós, lelátóval is
rendelkező sportcsarnok.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

200 férőhelyes sportcsarnok és kapcsolódó beruházások.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 15
EU támogatás (70%): 210
Hazai forrás (25 %): 75
Teljes költségvetés (100 %): 300
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Óvoda felújítása, bővítése, korszerűsítése

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében felújításra kerül Fegyvernek Nagyközség 4 óvodájának épülete és udvara.
Lehetőség nyílik az óvodák játékainak és eszközeinek kicserélésére, korszerűsítésére.

7. A projekt szükségességének indoklása

A település óvodáinak többsége már felújításra szorul, mert épületeik romosak, udvaraik, kerti
játékaik nem biztonságosak és korszerűtlenek. A csoportszobák kicsik mind a nappali
foglalkozásokhoz, mind pedig a délutáni alvásokhoz. Termi játékaik nagyon régiek és elavultak.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

Felújított, korszerűsített óvodai épületek és tágasabb csoportszobák
Modern udvari játékok
Korszerűbb eszközök és termi játékok
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Természeti kincsek megóvása, fenntartása

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében a már védelem alatt lévő természeti kincsek fenntartása és megóvása valamint a
védelem kiterjesztése történik meg.

7. A projekt szükségességének indoklása

Fegyverneken több természeti érték is található melyek jelenleg nem állnak védelem alatt,
amennyiben védelmük nem történik meg a mezőgazdasági hasznosítás felszámolja ezeket a
területeket.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

5 ha terület védelem alá helyezése, tartós gondozása, fenntartása.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Külterületi földutak burkolása

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében a mezőgazdasági, földutak, feltáró utak burkolására kerül sor

7. A projekt szükségességének indoklása

A meglévő mezőgazdasági utak csapadékos, belvizes időjárási körülmények között lehetetlenné
teszik a megművelt területek megközelítését, ezzel komoly károkat okozva a gazdáknak.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

10 km földút burkolása.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 20
EU támogatás (70%): 280
Hazai forrás (25 %): 100
Teljes költségvetés (100 %): 400
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Átfogó fásítási program

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében a település belterületén és külterületén valósul meg fásítás.

7. A projekt szükségességének indoklása

Jelenleg a korábbi írtási tevékenység valamint a természetes pusztulás miatt nincs megfelelő
mennyiségű erdőség, út menti fasor, ez nagymértékben hozzájárul a zaj és porszennyezés
növekedéséhez.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

5 ha terület fásítása (erdő), valamint út menti fasorok telepítése.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 1, 5
EU támogatás (70%): 21
Hazai forrás (25 %): 7, 5
Teljes költségvetés (100 %): 30
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1. A projekt gazdája

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.

2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):

Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,

Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171

Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu

3. Projekt megnevezése

Belvízelvezető rendszer átfogó karbantartása, újabbak létrehozása

4. Megvalósulásának helye

Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

6. A projekt rövid leírása

A projekt keretében a meglévő csatornahálózat kotrása, part menti rendezése történik meg.

7. A projekt szükségességének indoklása

A meglévő csatornahálózat egyes részei jelenleg képesek funkciójukat ellátni, partjuk és medrük
szennyezett, benőtt, az átereszek eldugultak.

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei

A meglévő csatornahálózat teljes tisztítása, rendbetétel.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

 Megvalósíthatósági tanulmány

 Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 Kivitelezési terv

 Építési engedély

 Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok

 saját tulajdon

 bérlemény

 egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron

Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 25
EU támogatás (70%): 350
Hazai forrás (25 %): 125
Teljes költségvetés (100 %): 500
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Célfa A kistérség népességmegtartó képessége javul

Fiatalok
elhelyezkedési
esélyei javulnak

Szakképzési rendszer
modernizációjának
ösztönzése
Felnőttképzés
támogatása
A termelő szféra
bevonásával

Hátrányos
helyzetű tanulók
esélyegyenlőség
ének biztosítása

A pályakezdők
szakmai
felkészültsége javul

Ipari
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letelepedéséne
k ösztönzése
Ipartelepek
létrehozása

Ipari termelés
újraindul

Együttműködé
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klub
létrehozása
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képessége

Bővülő
alternatív
jövedelemszerzé
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A lakosság életkörülményei javulnak


