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Elõ szó
Egy pá lyá zat hoz elõ szót írni min dig ki hí vás – de nagy és ne mes fel adat.

Rö vi den össze fog lal ni azt, amit sok- sok ol da lon ke resz tül rész le te i ben 
be mu ta tunk – szin te le he tet len. Min den em ber, aki dol go zott a pá lyá -
za ton, a sa ját fel ada tát érzi kiemelkedõnek, fontosnak.

Ez így is van rend jén. Ezért nem is tö rek szem a tar ta lom sze rû is mer te -
té sé re, csak a gon do la ti ság, a cél meg fo gal ma zá sá ra. Bí zom ben ne,
hogy si ke rül az elõ szó val át ad nom azt az ér zést, fel adat meg va ló sí tást,
ami ért in dult a pá lyá zat. A bel sõ mo ti vá ci ók a pá lyá zat elõ ké szü le te
so rán meg ha tá roz ták a jövõképet, és a mindennapi cselekedeteinket.

Fegy ver nek, az Al föld kö ze pén, Jász-Nagykun-Szolnok me gyé ben ta -
lál ha tó, a 4-es fõút mel lett. Itt meg ta lál ha tók az al föl di táj jel leg ze tes
ele mei, a kun hal mok. Ezen kun hal mok vé det tek. A fegyverneki Domb
gyó gyí tó ere je sok lá to ga tót vonz a köz ség be, en nek je len tõ sé gét a tu -
risz ti kai vo nal ba is sze ret nénk be kap csol ni. Föld raj zi fek vé se ré vén a
Tisza-tóhoz községünkön keresztül vezet az út. 

Sze ret nénk az át uta zó ven dé gek nek olyan kul tu rá lis prog ra mot, ese -
ményt kí nál ni, hogy ked vük le gyen köz sé günk ben is idõzni.

A Holt-Ti sza cso dá la tos szép sé gét, an nak egye di va rá zsát az egész or -
szág nak be mu tat ni, és nem csak a nyá ri idény ben lévõ hor gá sza tot
nép sze rû sí te ni, ha nem an nak téli varázsát is kiemelni.

Fegy ver nek la kói szor gos em be rek. Erre ala poz va a most nagy mun ka -
nél kü li ség fel szá mo lá sá ra mun ka he lyek ki ala kí tá sa, kéz mû ves ipar
mi elõb bi be ve ze té se. A me zõ gaz da ság, a nö vény ter me lés, ál lat te -
nyész tés, és a nagy múlt ra te kin tõ ker té szet köz sé günk ben min dig is
meg ha tá ro zó volt. A szak em be rek se gít sé gé vel és a szak kép zett fi a ta -
lok kal ez meg va ló sít ha tó terv, és vonzást jelent a körülöttünk lévõ
falvaknak is.

Nem cso dát, ál mot vá runk, ha nem a két ke zünk ál tal lét re ho zott ér té -
ket!

Most van itt az a pil la nat, ami kor elõ re kell te kin te ni, és a köz ség meg -
fo gal maz za, meg ha tá roz za a jö võ ké pet, hogy a kö vet ke zõ esz ten dõk -
ben be le vág has sunk annak megvalósításába.

A „cél” el ér he tõ sé ge ha tal mas ener gi át, len dü le tet és pezs gést ad. Már
csak egyet len rö vid híd /a vá ros sá nyil vá ní tás/ vá laszt el at tól ben nün -
ket, hogy az ál ma ink, ke zünk épí tõ mun ká ja, a ki hí vás nagy sze rû sé ge
segítse a felemelkedés folyamatát. 

A la kos ság erre kész, hi szen fo ko za to san rá han go ló dott erre a mun ká -
ra, és a tu da tos te rem tõ ké pes ség se gít sé gé vel ha tal mas fel ada to kat
tûzött ki célul: 

Az ug rás sze rû fej lõ dést, a ki tar tó mun ka cso dá kat te rem tõ ké pes sé gét.

Fegyverneki köl tõ nõ tol lá ból
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I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE

1. A nagyközség területi elhelyezkedése

Fegy ver nek Jász - Nagy kun - Szol nok me gye kö ze pén, a Ti sza bal part -
ján, a Jász ság és a Nagy kun ság kö zött fek võ nagyköz ség, amely a köz -
igaz ga tás fo lya mat ban lévõ vál to zá sá ig a Tö rök szent mik ló si
kis tér ség hez ill. az Észak - Al föl di ré gi ó hoz tar to zott. Fegy ver nek köz -
igaz ga tá si te rü le te a Kevi Kris -
tály ré sze. Te hát el mond hat juk,
hogy föld raj zi fekvése igen
kedvezõ. Területe 7148 hektár. 

Kül te rü let ét rö vid sza ka szon az
élõ Ti sza is érin ti, a Ti sza holt ága 
pe dig bel te rü le té ig nyú lik. Egy -
kor fon tos ti szai ki kö tõ hely. A
te le pü lést ke let rõl Ken de res,
dél rõl Ör mé nyes, nyu gat ról
Törökszentmiklós és a Ti sza fo -
lyó, észak ról Tiszabõ ha tá rol ja.
Kül te rü le ti ré sze it vad vi zek, ki sebb ná das fol tok tar kít ják. A táj ra
jellemzõ Kenderes - Bánhalma felõli szikes legelõk .

Fegyverneknél 1856-ban sza bá lyoz ták a Ti szát (74 át vá gás sal) s épí -
tet ték ki a te le pü lést védõ töl té -
se ket, mely nek hossza
meg ha lad ja a 20 km-t.. A sza bá -
lyo zás sal Fegyverneken ki ala kí -
tott két holt ág a te le pü lés
bel te rü let ének egy ré szé vel ha -
tá ros, mely sa já tos han gu la tot
ad a Holt-Ti sza (ere de ti leg az élõ 
Ti sza) gát ol da lá hoz tapadóan
kialakított településrésznek. 

2. Természeti jellemzõk

Ég haj la ta

Ég haj la ta mér sé kel ten me leg – szá raz és a me leg-szá raz öve zet ha tá -
rán el te rü lõ kis táj. A nyá ri év ne gyed ben 810-820 óra, a té li ben 190 óra 
nap sü tés jel lem zõ. Évi kö zép hõ mér sék le te 10,2-10,4 °C. Leg ala cso -
nyabb mi ni mum hõ mér sék le te -17 °C és -17,5 °C között várható. 

Az évi csa pa dék 550-600 mm kö zött van, eb bõl a szem pont ból az or -
szág egyik leg szá ra zabb táj kör ze té be tar to zik, erõs víz hi ány ban szen -
ve dõ terület. 

A leg gya ko ribb szél irány észak ke le ti, az át la gos szél se bes ség 2,5 m/s. 

Az ala csony, de ár men tes sík ság fel szí nét az el ha gyott fo lyó med rek,
mo rot vák és né hány kun ha lom te szi né mi leg változatossá. 

Víz rajz

Szá raz, gyér le fo lyá sú erõ sen víz hi á nyos te rü le ten fek szik Fegy ver nek.

A Ti sza fo lyó a te le pü lés nyu ga ti ha tá rát érin ti,  kis sza ka szon ha tár fo -
lyó.

A Ti sza sza bá lyo zá sa elõtt a te rü let nek csak kis ré szét ön töt te el a víz -
gyûj tõ hely az ún. Büdöséri tó, mely rõl a víz a Bü dös-éren ke resz tül a
Be rettyó ba jutott. 

Je len tõs víz fe lü le tet ké pez a Fegyverneki Holt-Ti sza ág. Az 1856-os Ti -
szai át vá gás két holt ágat ala kí tott ki, mely nek hossza meg ha lad ja a 20
km-t.
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A te le pü lés kül te rü let ének K-i fe lén hú zó dik vé gig É-D irány ban a
Nagy kun sá gi fõ csa tor na,  mely a bel vi zek el ve ze té sé re, szá raz idõ szak -
ban öntözésre szolgál. 

 A bel te rü let tõl dél re, Szapárfalu alatt hú zó dik szin tén É-D irány ban a
Bü dös-éri fõ csa tor na, a te le pü lés tõl ÉK-re mes ter sé ges csa tor nák szö -
vik át a területet.

Nö vény és ál lat vi lá ga

A Ti szán tú li fló ra já rás ba so ro lan dó kis táj leg fon to sabb po ten ci á lis er -
dõ tár su lá sai a fûz- nyár- éger li get er dõk, a tölgy- kõ ris- szil li get er dõk,
a szi ki töl gye sek és a ta tár ju ha ros lösz töl gye sek. Jel lem zõ ek a szi kes
mo csa rak és a her nyó pá zsi tos ré tek.  A kun hal mo kon a természetes
lösznövényzet is fennmaradt. 

Fegy ver nek Ken de res sel és Tiszabõvel ha tá ros kül te rü le tén szi kes õs -
gyep lel he tõ fel, mely nek jel leg ze tes nö vé nye a szi ki lelleg, vagy só vi -
rág. A te rü let vo nu ló ví zi ma da rak pihenõ és gyülekezõ helye. 

A köl tõ fa jok kö zül jel lem zõ a vö rös vér cse, a sár ga bil le ge tõ, az ege rész
ölyv és a bú bos ban ka. Itt for dul elõ a bar na ásóbéka. 

A Ti sza holt ága a ta va szi és õszi
ma dár át vo nu lás al kal má val szá -
mos vé dett ma dár faj szá má ra
fon tos vé dett táp lál ko zó- és
pihenõhely. 

Je len tõs  szám ban ta lál ha tók va -
don élõ ál la tok: fá cán,  vad ka csa,
me zei nyúl és  õz. Ezek az ál la tok
va dá szat szem pont já ból is
jelentõsek.  

Ás vány kin cse nincs, idõ sza kos
fa ki ter me lés a Ti sza mel let ti ga -
lé ria er dõk ben lehetséges. 

Ta la ja igen kö tött: sztyeppesedõ réti szolonyec, al föl di mész le pe dé kes
csernozjom, il let ve ki sebb mér ték ben réti csernozjom. A ta laj víz ha tás
alat ti mé lyebb fek vé sû te rü le tek ki ter jedt ta laj tí pu sát az agyag, vagy
agya gos vá lyog me cha ni kai össze té te lû réti ta la jok és ki sebb ki ter je -
dés ben a fi a ta labb, ki sebb hu musz tar tal mú réti ön tés ta la jok
képviselik. A szikes talajok mennyisége is számottevõ.

A táj hasz ná lat ra jel lem zõ, hogy az ér té kes ter mõ föl det me zõ gaz da sá -
gi lag hasz no sít ják, el sõ sor ban a szán tó föl di nö vény kul tú rák területei
jellemzõek.

Ter mé szet vé del mi ér té kek: A kül te rü let Nagy kö rû vel ha tá ros ré szén,
a Ti sza hul lám te ré ben he lyez ke dik el a Kö zép - Ti szai Táj vé del mi Kör -
zet fegyverneki sza ka sza, mely or szá gos je len tõ sé gû vé dett te rü let. Az

1998. évi LIII. tör vény ex. lege
vé det té nyil vá ní tot ta az összes
kun hal mot, me lyek
Fegyverneken az aláb bi ak: Fe -
ke te ha lom, Mányai ha lom, Ket -
tõs ha lom, Lelovich ha lom, Nagy
Koller ha lom, Eper jes ha lom
(rész ben fel tárt ré gé sze ti le lõ -
hely). A Kál vá ria domb nak tu laj -
do ní tott „gyó gyí tó erõ” a
te le pü lés ide gen for gal ma szá -
má ra le he tõ sé ge ket rejt
magában.



6

3. A település múltja

Fegy ver nek te rü le te már a bronz kor ban is la kott volt, a ré gé sze ti ása -
tá sok so rán a szapárfalui ré szen és Sza káll-pusz tán ta lál tak erre uta ló

tár gya kat, a bel te rü le ten pe dig vas ko ri és
szar ma ta le le tek kerültek elõ a föld
mélyébõl.

A nagy köz ség ne vé nek ere de te egé szen az
Ár pád-ko rig nyú lik vissza. Fog lal ko zás ból
ala kult hely név, fegy ver hor do zók fa lu ja
volt, akik ki rá lyi szol gá ló né pek ként él tek.
1212-ben em lí tik elõ ször, de elõ for dul az
1219. évi Váradi Regestrumban is. Fegy ver -
nek ek kor egy há zi szem pont ból a kemeji -
fõ es pe res ség hez tar to zott. A XIV. szá zad ok -
le ve le i ben több ször for dult elõ, mint
„Feguernek”. (TÓTH T. 1980)     Eb ben az
idõ ben még ha lá szat ból és pász tor ko dás ból
él tek a la ko sok, mert a sok ár víz bi zony ta -
lan ná tet te a ter me lést. A XV. szá zad fo lya -
mán a Kompolthyak bir to ka volt. Az

ado má nyo zást tár gya ló ok le vél ben mint oppidum sze re pelt, va gyis e
kor ban vára is le he tett a hely ség nek. IV. Béla a ta tár já rás is mét lõ dé sé -
tõl fél ve kö te lez te a köz sé ge ket erõ dít mé nyek épí té sé re, mivel a lovas
nomádokat ez meg tudta állítani. Így települt Fegyvernek lakossága a
mai Csonkatorony köré. 

Az 1300-as évek tõl a Domoszlai, a Kompolthy, majd a Guthi-Országh
csa lád ren del ke zett na gyobb bir tok kal a te le pü lé sen. Egy 1402-es ok -
irat em lí ti, hogy a vám és ha lász he lyek jö ve del mét, 16 job bágy tel ket,
112 da rab mé nes be li lo vat Zsig mond ki rály pa ran csá ra Szentjakabi
Lász ló fia bir to ká ból Domoszlai Demeter birtokába adtak át. 

Így a  XIV. szá zad ban a Domoszlay fa mí lia, majd a Kompolthy csa lád
lett a hely ség föl des ura, 1417-ben pe dig már or szá gos vá sárt tar tó me -
zõ vá ros ként em lí tet ték Fegyverneket. 1552-tõl a Guthi Országh csa lád 
volt a te le pü lés bir to ko sa, amely a tö rök idõk ben is hosszú ide ig la kott
ma radt. A XIV-XV. szá zad ban vi rág zó vám sze dõ hely a Ti sza bal part -
ján, je len tõs ha lá szat tal. A XV. szá zad ban már or szá gos vá sárt is tar tot -
tak a mezõvárosi kiváltságokat élvezõ Fegyverneken.

A tö rök hó dolt ság ko rá nak vé gén 1686-87-ben Giraj ta tár kán se re gei
tel je sen el pusz tí tot ták a falut. 

A XIX. szá zad kö ze pén a gróf Szapáry és a báró Baldácsy csa lá dok ren -
del kez tek itt a leg je len tõ sebb föld te rü let tel. Ma jor sá gi cse lé dek, do há -
nyo sok, pász to rok lak ják a pusz tá kat egé szen 1845-1846-ig. Ek kor
Szapáry Jó zsef gróf és neje Or czy Anna Fel sõ- Fegy ver nek pusz tán né -
me te ket te le pí tett le Bács-Bodrog és Torontál vár me gyé bõl, s lét re -
hoz ta az Annaházának il let ve Szapárfalvának ne ve zett te le pü lést.
Fé nyes Elek így ír 1851-ben Fegyvernekrõl Magyarország Geográfiai
Szótárában:

 "Rop pant pusz ta He ves vár me gyé ben a Ti sza bal part ján,
Törökszentmiklós és Bán hal ma közt. Van 3095 la ko sa, kik több nyi re
cse lé dek, pász to rok, haszonbérlõk." 

A be te le pí tet tek föl det vá sá rol tak. A le gel te tõ ál lat tar tást ki vál tot ták
in ten zív nö vény ter mesz tés sel. A he lyi sváb ság el ma gya ro so dá sa már
az 1870-es évek ben meg kez dõ dött, lé nye gé ben 1910-re be is fe je zõ -
dött,  a né met nyel vû ok ta tás 1895-ben szûnt meg az is ko lá ban. A szor -
gal mas sváb ság né hány év ti zed alatt anya gi jó lét be ke rült, ami
le he tõ sé get adott a te het sé ges, fõ leg fiú gyer me ke ik ta nít ta tá sá ra.. A
kö zép is ko lá ba, nem rit kán egye tem re ke rült fi a ta lok már ma gyar kul -
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tú rán nõt tek fel, ma gyar ha za fi as ne ve lést kaptak, s mivel szüleik sem
beszélték apáik, nagyapáik nyelvét, érzelmileg is magyarok lettek.

A XX. szá zad vé gén a né me tes hang zá sú ne vek és az ét ke zé si szo ká sok
em lé kez tet nek a betelepítésre.

(A sváb be te le pü lés ha tá sa i nak be mu ta tá sá ra a mel lék le tek kö zött kü -
lön fe je ze tet szenteltünk)

A sza bad ság harc bu ká sa után Vö rös mar ty Mi hály és Baj za Jó zsef 1849. 
ok tó be ré ben két hé tig Or czy An tal há zá ban rejtõzködött.

A te le pü lés 1871-ben lett nagy köz ség, s 1876-ban,
Jász-Nagykun-Szolnok me gye meg ala ku lá sa kor a Ti szai kö zép já rás ba
so rol ták. 1900-ra a la kó i nak szá ma több mint 5.000 fõ. Az I. vi lág há bo -
rút kö ve tõ ro mán in ter ven ció so rán sú lyos harcok folytak területén. 

Fegyverneknél 1856-ban sza bá lyoz ták a Ti szát (74 át vá gás sal) s épí -
tet ték ki a te le pü lést védõ töl té se ket, mely 1925-ben fe les le ges sé vál -
tak. Az ezt meg elõ zõ idõ szak ban a Ti sza vize ára dás kor a Be rettyó ig
ért. Az ár vi zek a nagy köz ség te rü le té nek na gyobb ré szét nem ve szé -
lyez tet ték, így ott nem az ár té ri gaz dál ko dás volt jel lem zõ, ha nem a le -
gel te tõ állattartás és a szántóföldi gaz dál ko dás. 

1924-ben a Klebersberg prog ram ke re té ben el kez dõ dött az is ko lák
épí té se. Fel len dü lés a me zõ gaz da ság ban csak 1933-ban tör tént. Et tõl
kezd ve is mét ja vu ló ten den cia állt be. A gaz dák, akik még nem men tek
tönk re, ki fi zet ték adós sá gu kat, amit az ak ko ri jó ter mé sek is elõ se gí -
tet tek. A Vö rös Csil lag Ter me lõ szö vet ke zet 1950-es meg ala ku lá sa 
után a földterületek fokozatosan a szövetkezethez kerültek

4. Fegyvernek az 1960-as évektõl

A fu zi o ná lá su kat kö ve tõ en a te le pü lé sen 3 szö vet ke zet ma radt.
1962-tõl vált le he tõ vé, hogy a ter me lõ szö vet ke ze tek ben nagy üze mi
gaz dál ko dás mû köd jön és en nek nyo mán ja vul jon a köz ség
lakosságának szociális helyzete.

For du la tot 1990-ben a rend szer vál tás ho zott, mi u tán ki ki ál tot ták a
Ma gyar Köz tár sa sá got.

Ezt kö ve tõ en az ál la mi vál la la tok fel bom lot tak, a tsz-ek meg szûn tek. A
föld te rü let 80%-a ma gán tu laj don ba ke rült, a tsz-ek te rü le te a ko ráb bi -
nak tö re dé ké re zsu go ro dott, kft-ké vagy rész vény tár sa ság ok ká ala -
kul tak, a meg ma rad tak is jobbára bérelt földeken gazdálkodnak. 

Föl dek hez ez után kár pót lá si je gyek kel le he tett hoz zá jut ni, de már jó -
val ke ve seb ben él tek ez zel a le he tõ ség gel, így a me zõ gaz da ság el vesz -
tet te ve ze tõ sze re pét. Ezek kel pár hu za mo san meg in dul tak a
je len tõ sebb inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek a te le pü lé sen. Ilyen volt pél -
dá ul a szi lárd bur ko la tú utak le ra ká sa, a te le fon há ló zat, il let ve a
vezetékes gázhálózat kiépítése.
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II. FEGY VER NEK GAZ DA SÁ GI FEJ LÕ DÉ SE, TÉR SÉ -
GI SZE RE PE, INF RAST RUK TU RÁ LIS
FEJLETTSÉGE

1. Közmûhálózat 

1.1. Elektromos energia ellátás

Fegy ver nek elekt ro mos el lá tá sát a tö rök szent mik ló si 120/120 KV-os
ál lo más biz to sít ja kö zel 100%-ban. E mel lett a te le pü lé sen dél rõl Ör -
mé nyes fe lõl, ke le ti irány ból Ken de res fe lõl, észa ki irány ból Tiszabõ
fe lõl, nyu ga ton Nagy kö rû fe lõl van be táp lá ló rend szer. A meg lé võ
elekt ro mos rend szer a köz igaz ga tá si és a bel te rü let igé nye ket ma ra -
dék ta la nul ki szol gál ja. 2003-tól a vil la mos ener gi át fo gyasz tó ház tar -
tá sok szá ma 100 %-os.  A háztartások részére szolgáltatott villamos
energia 6361 MWh. 

Az éves ener gia igény je len tõ sen nem vál to zik. A meg lé võ rend szer
bár mi lyen újabb la kos sá gi, kom mu ná lis és vál lal ko zói igényt tud
fogadni. 

A te le pü lés köz vi lá gí tá si rend sze ré nek kor sze rû sí té se 2002-ben tör -
tént. A köz te rü let meg vi lá gí tá si szint je meg fe lel a vonatkozó
elõírásoknak

1.2. Ivóvíz ellátás 

A bel te rü le ti ivó víz há ló zat az 1960-1970 –es évek ben épült ki, hossza
92,9 km, amely bõl 39,7 km be kö tõ ve ze ték. A há ló zat zö mé ben kör ve -
ze té kes. Az ivó víz há ló zat ba be kö tött fo gyasz tó he lyek szá ma 2747. Az

ivó víz há ló zat ba nem kö tött la -
ká sok a köz ség ben üze me lõ 19
db köz ki fo lyó ról el lá tot tak, így a
bel te rü le ten a la kos ság 100%-a
szá má ra biz to sí tott a ve ze té kes
ivó víz. A ki ter mel he tõ vi zek
mennyi sé gi leg kielégítik a
település vízigényét, azok
rendszerint jó minõségûek. 

A köz sé gi víz mû vet 1970-ben
he lyez ték üzem be. A
Fegyverneki Víz mû te lep ka pa -

ci tá sa 2800 m3/nap, ki hasz nált sá ga át la go san 26 %-os. A víz fel hasz -
ná lás mennyi sé ge át lag 550 m3/nap.

Az ivó víz a te le pü lés te rü le tén lévõ ré teg víz re te le pí tett, 4 db mély fú -
rá sú kút ból szár ma zik. A ter me lés be ál lí tott ivó víz bá zi sok meg fe le lõ
ter mé sze ti hid ro ge o ló gi ai vé dett ség gel ren del kez nek, nem
minõsülnek sérülékenynek.

A köz ség ben 200 m3 tér fo ga tú tér szí ni tá ro ló és 100 m3 tér fo ga tú hid -
ro gló busz ta lál ha tó, utób bi fel újí tá sa 2010. év ben meg tör tént.

Az In téz mény 2013-ban a - 2010. évi hez ha son ló – át ala ku lá son megy
ke resz tül, mi vel az ivó víz-,  szenny víz- szol gál ta tás sal kap cso la tos fel -
ada to kat át ad ta a Ti sza - men ti Re gi o ná lis Víz mû vek nek (TRV). Az át -
adás sal együtt az In téz mény 12 dolgozója kerül át a TRV –hez.

1.3. Csatornázás, szennyvízkezelés

A te le pü lés je len leg nem ren del ke zik szenny víz el ve ze tõ-csa tor na há -
ló zat tal. A ke let ke zett szenny víz in gat la nok kör nye ze té ben el he lye -
zett  zárt, szi ge telt szenny víz gyûj tõ ak nák ban ke rül össze gyûj tés re,
majd szip pan tás sal  a szennyvíztisztító telepre szállítják. 
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A te lep mû kö dé sét te kint ve SBR tech no ló gi á val üze mel. A te lep ka pa -
ci tá sa 150 m3/nap, ki hasz nált sá ga csak nem 100 %-os, a tisz tí tott
szenny víz el sõd le ges be fo ga dó ja az utó tisz tí tó tó. 

E te lep fo gad ja be a szom szé dos Ör mé nyes és Kuncsorba te le pü lé sek -
rõl is a na pon ta szip pan tott szennyvizet.

Ez  a szenny víz ke ze lés azon ban a rossz ál la pot ban lévõ szenny víz gyûj -
tõ ak nák mi att,  me lyek bõl sok eset ben a ta laj ba szi vá rog a szenny víz, 
je len tõs kör nye zet szennye zést okoz. A kör nye zet szennye zés mel lett
je len tõ sen aka dá lyoz za a na gyobb be ru há zá sok meg va ló su lá sát,  mely
je len leg a település még intenzívebb fejlõdésének a gátja.

A te le pü lés ve ze té se évek óta fog lal ko zott a prob lé ma meg ol dá sá val,
mely nek ered mé nye ként 2012.  már ci us 29-én alá írás ra ke rült „Te le -
pü lé si szenny víz tisz tí tó te lep bõ ví té se és szenny víz csa tor ná zás
Fegyverneken” címû KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 számú projekt
támogatási szerzõdése. 

Ez zel Fegy ver nek tör té nel mé nek leg ma ga sabb tá mo ga tá si össze gét,
több mint 2 mil li árd fo rint tá mo ga tást ítélt meg a te le pü lés ré szé re az
Eu ró pai Unió Ko hé zi ós Alap ja és Ma gyar or szág költ ség ve té se.  A be ru -
há zás net tó össz költ sé ge: 2,780 mil li árd fo rint. A tá mo ga tás össze ge
2,335 mil li árd Ft,  mely hez 0,445 mil li árd forint önerõt kell a
településnek biztosítani. 

A te le pü lés éle té nek és fej lõ dé sé nek egyik leg na gyobb be ru há zá sa
2012 õszén kez dõ dött és 2014 õszén fejezõdik be. 

A meg va ló su lás sal a te le pü lés je len le gi lak te rü le té nek nagy lak sû rû sé -
gû, köz pon ti ré sze in – la kos ság ará nyo san a te le pü lés 91%-án – lesz ki -
épí tett szenny víz csa tor na há ló zat, ahol a la kos sá gi rá kö té sek ará nya
el fog ja érni a 92 %-ot, az intézményi rákötések a 100%-ot. 

A pro jekt meg va ló su lá sá val  kör nye zet vé del mi, öko ló gi ai és gaz da ság -
fej lesz té si cé lok valósulnak meg:

– közcsatornán elvezetett szennyvíz 100%-a biológiailag tisztított
lesz,

– javul a felszín alatti vizek környezeti állapota,

– a szennyvíztisztító telep kiépítésével a tisztított szennyvíz kielégíti 
a jogszabályokban elõírt határértékeket,

– biztosított lesz a szippantott szennyvíz kezelése

– nagy volumenû ipari, kereskedelmi, oktatási, kulturális, sport és
egyéb fejlesztések, beruházások jöhetnek létre.

1.4. Csapadékvíz elvezetés, belvíz elvezetés

Te le pü lé sünk a dom bor za ti adott sá gok és a te rep lej té sé nek alap ján
sík vi dé ki te le pü lés tí pus hoz tartozik. 

Te le pü lé si víz ren de zés fel ada ta a te le pü lést fe nye ge tõ víz károk meg -
elõ zé se és el há rí tá sa. Az el há rí tás ér de ké ben meg kell ol da ni a te rü let -
re hul ló csa pa dék víz  össze gyûj té sét és ren de zett el ve ze té sét a
be fo ga dók ba, va la mint a ká ros, tar tó san ma gas szin tû ta laj vi zek
elvezetését, ezzel a talajvízszint szabályozását.

Fegy ver nek- Szajoli bel víz rend szer ré sze a te le pü lé sün ket is ma gá ba
fog la ló 64/a szá mú, 123 km2 te rü le tû Fegy ver nek Büdöséri
belvízöblözet. Köz sé günk bel te rü le té rõl Büdöséri fõ csa tor nán,
Kocsordosi fõ csa tor nán il let ve köz vet le nül ke rül be ve ze tés re bel víz az 
Al só ré ti Holt-Ti szá ba. Öblözetünk be fo ga dó ja az Al só ré ti Holt-Ti sza, fõ 
be fo ga dó ja az élõ Ti sza. 

A bel te rü le ti nyílt és zárt el ve ze tõ rend szer a hoz zá tar to zó mû tár -
gyak kal egy sé ges há ló za tot al kot va a csa pa dék vi ze ket gra vi tá ci ó san,
vagy szi vattyús beeme lés sel a befogadókba juttatja.  
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A te le pü lés csa pa dék víz el ve ze tõ rend sze rek lé nye ges ele mei a nyílt
csa pa dék csa tor nák,  öv ár kok,  útárkok. 

A bel te rü le ti csa pa dék víz el ve ze tõ rend szer tu laj do no sa 1992-tõl
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta, üze mel te tõ je pe dig a
Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si Intézménye. 

1.5. Hulladékkezelés

A te le pü lé sen 2003. már ci us 1-jé tõl meg ol dott a szer ve zett, kö te le zõ
szi lárd hul la dék köz szol gál ta tás. A hul la dék ár tal mat la ní tá sa le ra kás -
sal tör té nik a Kétpói Re gi o ná lis Hul la dék le ra kó Te le pen. A rend sze res
kom mu ná lis szi lárd hul la dék el szál lí tá sát az ön kor mány zat sa ját tu laj -
do nú esz kö ze i vel maga vég zi. A már nem üze me lõ fegyverneki sze mét -
te le pen a re kul ti vá ci ós mun kák 2010. év ben meg tör tén tek. A
te le pü lé sen kom posz tá ló te lep meg épí té sét cé loz ták meg, pá lyá za tok
segítségével folyik a település területén a szelektív hulladékgyûjtés
bevezetése.

A kom mu ná lis sze mét gyûj tés be be vont la ká sok szá ma 2565 (98 %),
min den in gat la non kö te le zõ a köz szol gál ta tás igény be vé te le. A la kos -
ság tól el szál lí tott összes te le pü lé si szi lárd hul la dék mennyisége
2011-ben 1074 tonna.

1.6. Földgáz ellátás 

A te le pü lé sen a föld gáz el lá tás ge rinc há ló za ta tel jes mér ték ben ki épült. 
Az in gat la nok több mint 95%-án van gáz csonk. 2008-ban a ve ze té kes
gázt fo gyasz tó ház tar tá sok szá ma 2016 (75 %). A ház tar tá sok nak ér té -
ke sí tett ve ze té kes gáz 3572 km3. A te le pü lés órai csúcs gáz igé nye
1000-1200 m3 (For rás: TIGÁZ).

A te le pü lé sen két te lep hely ta lál ha tó, ahol üzem anyag töl té si le he tõ -
ség van. (MOL kút, Pajola Bt.) Eze ken kí vül a te le pü lés bel te rü le tén, 9
la kó tel ken tör té nik kon té ne res PB gáz értékesítése.

1.7. Info- kommunikáció, hírközlõ hálózat

2004-ben a te le fon há ló zat ba be kap csolt la ká sok szá ma 1700 (65 %).
Fegy ver nek Nagy köz ség táv köz lõ rend sze ré nek vá zát a Hely kö zi Táv -
be szé lõ Igaz ga tó ság üze mel te té sé be tar to zó fény ve ze tõ ká be lek al kot -
ják. A ve ze ték nél kü li táv köz lést a te le pü lé sen a Telenor, Vodafone, és
T-Mobil tor nyok biz to sít ják. A ká bel te le ví zi ós há ló zat az egész te le pü -
lé sen ki épí tés re ke rült 2006-ban. Szé les sá vú Internet hozzáférési
lehetõség (ADSL, kábelnet, mikrohullámú) biztosított.

He lyi tv, il let ve rá dió nem mû kö dik. A la kos ság tá jé koz ta tá sa az ön kor -
mány zat ál tal in gye ne sen ki adott, két ha von ta meg je le nõ Fegyverneki
Hír mon dó ban és a kis tér ség köz pont já ban mû kö dõ Törökszentmiklós
Rá di ón ke resz tül tör té nik. Ezt ki egé szí ti a te le pü lés hon lap ján ta lál ha -
tó in for má ci ós bá zis, valamint a véleménynyilvánításra alkalmas
fórumok.

1.8.  SOS segélyhívó telefonszolgálat 

A te le pü lés egyik fon tos kom mu ni ká ci ós esz kö ze az „SOS Se gély hí vó
te le fon szol gá lat”.

A rend szer 2012. áp ri lis ele jén kezd te meg mû kö dé sét az Ön kor mány -
zat, Rend õr ség, a Pol gár õr ség és a Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont együtt -
mû kö dé sé vel. Az új szol gál ta tás ki épí té se egye dül ál ló a tér ség ben,
mely a la kos ság köz biz ton sá ga és sür gõs egész ség ügyi el lá tá sa ér de -
ké ben mû kö dik. A la kos sá gi igé nyek alap ján ed dig 85 fõ ka pott in gye -
ne sen ké szü lé ket és kap cso ló dott be a há ló zat ba. Elõ ször csak a
ve ze té kes te le fon nal ren del ke zõk nek, de most már a mobiltelefonnal
rendelkezõk részére is biztosítani tudják a szolgáltatást.  

 Az SOS szol gál ta tás a nap 24 órá já ban mû kö dik, mun ka nap okon reg -
gel 8:00 órá tól 16:00 órá ig a Gon do zá si Köz pont, dél után 16:00 órá tól
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más nap reg gel 8:00 órá ig, il let ve szom bat, va sár nap és ün nep nap okon 
a Pol gár õr ség lát ja el az SOS hí vá sok kal kap cso la tos fel ada to kat. Eh hez 
part ne rek a te le pü lé sen mû kö dõ or vo sok,a rend õr ség, te le pü lé si civil
szervezet és egy önkormányzati intézmény is.

2. Közúthálózat, közlekedés- földrajzi helyzet

2.1. Vasút

A te le pü lés vas úton a Bu da pest- Szol nok- Zá hony vo na lon ér he tõ el. A
te le pü lés Fegy ver nek- Ör mé nyes vas út ál lo más ról ér he tõ el, mely Ör -
mé nyes köz igaz ga tá si te rü le tén, a fegyverneki bel te rü let tõl mintegy 9
km-re található. 

2.2. Közút

A 4. szá mú fõút át sze li a te le pü lés Szapárfalui ré szét, ez zel igen jó kap -
cso la tot ad az át me nõ for ga lom ve ze té sé vel a köz úti for ga lom le bo -
nyo lí tá sá ra Bu da pest- Deb re cen és az országhatár között. 

Au tó busz össze köt te tés : Szol nok - Törökszentmiklós - Fegy ver nek -
Tiszabõ - Tiszaroff; Szol nok - Törökszentmiklós – Fegy ver nek - Kar -
cag; Szol nok - Törökszentmiklós - Szapárfalu - Kis új szál lás; Szol nok -
Törökszentmiklós - Fegy ver nek - Tiszabõ - Tiszaderzs; Fegy ver nek -
Ör mé nyes – Kuncsorba, Szol nok- Törökszentmiklós- Fegy ver nek-
Kun he gyes- Ti sza fü red. A te le pü lés bel te rü le tén he lyi tö meg köz le ke -
dé si já rat nem üze mel, de ez  a 20-30 per cen ként közlekedõ helyközi
járatokkal megoldott. 

A kör nye zõ na gyobb hely sé gek tõl való tá vol sá ga: Kun he gyes tõl 25
km-re, Kis új szál lás tól 18,7 km-re, Törökszentmiklóstól 15,6 km-re,
Szol nok me gye szék hely tõl 34,4 km-re fekszik.

A te le pü lés köz vet len kap cso la ta Ti sza fü red del a 34-es szá mú fõ köz le -
ke dé si út tal, míg a te le pü lés fõ ge rin cét adó 3216. jelû or szá gos mel -
lék út tal szin tén biz to sí tott. A te le pü lés össze köt te tés ben van a 4204.
jelû or szá gos mel lék út tal Kuncsorbával, va la mint a 3223. jelû úttal
Nagykörûvel a Tisza folyóig. 

Erõs sé ge ink a jó meg kö ze lít he tõ sé günk, a 4. szá mú fõút, ill.
Törökszentmiklós, Szol nok kö zel sé ge miatt.

2.3. Vízi közlekedés

A te le pü lés nek ha jó ki kö tõ je nincs, a köz úti köz le ke dést
Fegyvernek-Nagykörû kö zött a Ti sza fo lyón át ha la dó komp biztosítja. 

2.4. Önkormányzati utak, járdák

2004-ben az ön kor mány za ti tu laj do nú utak hossza 189,859 km, eb bõl
bel te rü le ti út 45,587 km, mely bõl 37,025 km bur kolt út (80 %). Kül te -
rü le ten 144,272 km út há ló zat van, mely bõl 6,030 km ki épí tett. A jár -
da há ló zat hossza 2012. év ben 72 km (80 %-os kiépítettség).

A te le pü lés hely ze té bõl és gaz da sá gi struk tú rá já ból adó dó an a nap -
ener gia, szél ener gia és bio massza, hasz no sí tá si le he tõ sé gei je len tõ -
sek. Ezen kí vül az ener gia er dõk te le pí té se és hasz no sí tá sa is  ter ve zés
alatt áll, bíz va a vá ro si rang el éré sé ben, a tervek nagyobb lökést
kapnak a megvalósítás felé.
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III. FEGY VER NEK ÉS TÉR SÉ GE, ÉR TÉ KEI, TE LE -
PÜ LÉS REN DE ZÉS

1. Földrajzi elhelyezkedés, térségi kapcsolatok

A te le pü lés föld raj zát alap ve tõ en meg ha tá roz za, hogy há rom ol dal ról
vá ros, két ol dal ról köz ség ha tá rol ja. A köz sé gek ál tal ha tá rolt vo na lon

Déli irány ba  to váb bi egy, Észa ki
irány ba köz vet le nül to váb bi 3
köz ség te rül el, me lyek irá nyá -
ban a ké sõb bi ek ben be mu ta tott
tér sé gi sze re pet lát el Fegy ver -
nek (egész ség ügy, köz biz ton ság, 
ok ta tás-ne ve lés, szo ci á lis gon -
do zás, étkeztetés, közüzemi
szolgáltatás terén, melyre a
jövõben is nagy igény van).

Te le pü lés há ló za ti szem pont -
ból a te le pü lés igaz ga tá si te rü le té nek szom széd jai:

Észa kon: Tiszabõ

Ke le ten: Ken de res

Dé len: Ör mé nyes 

Dél nyu ga ton: Törökszentmiklós

Nyu ga ton: Ti sza-fo lyó, azon túl Nagy kö rû

Fegy ver nek kör nye zõ vá ros gyû rû je:

Észak ke le ten:Kun he gyes

Ke le ten: Ken de res és Kis új szál lás

Dél nyu ga ton: Törökszentmiklós és Szol nok

1.1. A kistérség legfontosabb alapadatai

A kis tér sé gi rend sze ren be lül Fegy ver nek mikrotérségi sze rep pel bír,
hi szen a szom szé dos fal vak, Kuncsorba, Ör mé nyes, Tiszabõ, de a
Kunhegyesi kis tér ség hez tar to zó Tiszagyenda te le pü lés rõl is so kan
ke re sik a te le pü lést céljaik eléréséhez.

Fegy ver nek köz pon ti sze re pe ér vé nye sül az aláb bi tár su lá sok -
ban:

2007-tõl az óvo dai és alap fo kú ok ta tás ban, a szak is ko la és a Szo ci á lis
Gon do zá si Köz pont mû köd te té sé ben 3 ön kor mány zat tár su lá sa (
Fegy ver nek- Ör mé nyes- Kuncsorba) jött létre.

2007-tõl Fegy ver nek- Ör mé nyes kör jegy zõ ség ben mû kö dik. Ör mé -
nyes te le pü lés meg ke res te Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tát
2013. ja nu ár 1-tõl kö zös hi va tal lét re ho zá sá ra, Fegy ver nek vál lal ja a
kö zös hi va tal mû köd te té sét, döntés február hónapban várható.  

A szenny víz-, és hul la dék szol gál ta tás is Fegy ver nek- Ör mé nyes-
Kuncsorba  ré szé re szol gál tat. A la kos sá gi ivó víz szol gál ta tást 2012.
de cem ber 31-ig vé gez te Fegy ver nek és Örményes irányában. 

A há rom te le pü lés több év ti ze de mû kö dik együtt az or vo si ügye let
meg szer ve zé sé ben, mely 2013. év tõl ki bõ vül Tiszagyenda és Tiszaroff
településekkel.

A rend õr õrs ad mi niszt rá ci ó já nak kö zös fenn tar tá sá ban részt vesz:
Fegy ver nek- Ör mé nyes- Kuncsorba- Tiszabõ- Tiszagyenda-Tiszaroff. 

A tár su lá sok a jog sza bá lyi mó do su lá so kig szak mai és gaz da sá gi szem -
pont ból a te le pü lé sek meg elé ge dé sé re mû köd tek, jól bi zo nyít ja ezt az
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is, hogy az ál la mi szer ve ze ti át ala kí tá sok nyo mán ere de ti szervezeti
struktúrájuk megmarad.

 Az ok ta tás ban, az ivó víz el lá tás ese tén to vább ra is Fegyvernekrõl tör -
té nik a szol gál ta tás vég zé sé nek irányítása.

Fegy ver nek 2013. ja nu ár 1-jé ig a Tö rök szent mik ló si Kis tér ség tag ja. A
kis tér sé gi sze rep meg vál to zá sa nap ja ink ban folyamatosan történik.

A kis tér ség te le pü lés rend sze ré be a köz pon ti te le pü lé sen
(Törökszentmiklós) kí vül 7 te le pü lés tar to zik, Fegy ver nek, Ken gyel,
Tiszapüspöki, Tiszabõ, Tiszatenyõ, Ör mé nyes, Kuncsorba. A leg na -
gyobb kö zü lük az óri ás fa lu nak szá mí tó Fegy ver nek, ami a 2012-es
ada tok alap ján 7016 fõs la kos ság gal ren del ke zik, a legkisebb pedig
Kuncsorba, közel 600 fõvel.

1.2. Fegyvernek a lakosságszám sorában elfoglalt aktuális
helye

Fegy ver nek te le pü lés vá ros sá for má ló dá sá nak igé nyét a la kos ság szá -
ma is in do kol ja, hi szen e te kin tet ben az egye dü li olyan nagy köz ség,
mely nem Pest megyében található.

Település Megye Kistérség
Lakosságszám/fõ

2010. január. 1.

Solymár Pest Pilisvörösvári 10 129 fõ

Kerepes Pest Gödöllõi 9975 fõ

Csömör Pest Gödöllõi
9192 fõ
(2011. jan. 1.)

Tárnok Pest Érdi 9135 fõ

Kiskunlacháza Pest Ráckevei 9086 fõ

Sülysáp Pest Nagykátai 8268 fõ

Piliscsaba Pest Pilisvörösvári 8074 fõ

Õrbottyán Pest Veresegyházi 7229 fõ

Fegyvernek
Jász-Nagykun
-Szolnok

Törökszentmiklósi 7016 fõ

1.3. Te le pü lés szer ke ze te

A tör té ne lem so rán Fegy ver nek több ször tel je sen meg sem mi sült,
majd az 1800-as évek ele jén kez dett újra fej lõd ni. A köz ség ben
1846-ban gróf Szapáry Istvánné báró Or czy Anna né met ajkú la kos sá -
got te le pí tett, akik nek lakótelkeket osztott.

Az ál ta la ala pí tott Annaházán (Sváb falu) sza bá lyo zott, mér nö ki ter vek 
alap ján ké szült, pár hu za mos ut cák ra fel fû zött, azo nos mé re tû tel kek
vol tak, me lye ken meg ha tá ro zás ra ke rült a beépítési mód és mérték is. 

 Ez ha tá roz za meg a mai Fegy ver nek te le pü lés szer ke ze tét, az épü le tek
tel ke ken tör té nõ elhelyezését.

Ha son ló te lek szer ke zet tel hoz ta lét re gróf Szapáry Ist ván Szapárfalut. 

A leg újabb te lek ala kí tá sok nál is a sza bá lyos tel ke ken ol dal ha tá ron álló 
be épí tés alakult ki.

A két te le pü lés kö zött he lyez ke dett el Közép-Fegyvernek, mely re a jel -
leg ze tes al föl di, hal ma zos te le pü lés szer ke zet a jel lem zõ. A tel kek alak -
ja és mé re te sza bály ta lan, az épü let el he lye zés is sza bály ta lan. Fen ti ek
mi att ezen te le pü lés ré szen han gu la tos zeg zu gok, sza bály ta lan, ka -
nyar gós ut cák, a tel ke ken a te lek ha tá rok kö ze lé ben, de azok kal szö get
be zá ró an el he lyez ke dõ, ala csony há zak ta lál ha tók. Ez a te le pü lés szer -
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ke zet ma még fel lel he tõ az Árpád, Petõfi és Vörösmarty utca
környékén, mely helyi védelem alatt áll. 

A fen ti te rü le ten a sza bály ta lan te lek struk tú ra meg ha tá roz za, és
egyút tal kor lá toz za a te lek hasz ná la tot. A tel kek be épí té se ezen a te rü -
le ten sok fé le, meg ta lál hat juk itt az ol dal ha tá ron álló és sza ba don álló
be épí tést. Ezen a területen a legintenzívebb a beépítés.  

A mai te le pü lés szer ke ze tet te kint ve sza bá lyos alap raj zú, mér nö ki ter -
vek sze rint ké szült fa lu mag jel lem zi a települést. 

A nagy köz ség több rész bõl áll:
Annaháza, Tég la, Új te lep,
Szapárfalu. Ezek a te le pü lés ré -
szek az idõk fo lya mán egy be -
épül tek, így al kot va a je len le gi
település egészét.

A te le pü lés Észak- Dél irány ban
hosszan ti el nyú lás sal he lyez ke -
dik el. Ut ca szer ke ze tét te kint ve
sza bá lyos de rék szö gû ut cás, és
ugyan csak sza bá lyos ala kú töm -
bö kön be lül kö zel azo nos nagy -
sá gú telekméretek jellemzik.

A nagy köz ség szapárfalui ré sze
az út két ol da lá ra sza bá lyo san
fel fûz ve arra me rõ le ges ut ca há -

ló zat tal fut ki. 

A bel te rü let Ny-i ré sze, amely a Holt-Ti szá hoz csat la ko zik, ut ca há ló zat
te kin te té ben hal ma zos szer ke ze tû, jel lem zõ ek a ka nyar gós ut cák, be -
szû kü lé sek, sza bály ta lan te lek struk tú ra, elaprózódott telekméret. 

A te le pü lés be épí té si tí pu sa it vizs gál va meg ál la pít ha tó, hogy el sõ sor -
ban ol dal ha tá ron álló, elõ kert nél kü li be épí té sek ala kul tak ki, me lyek
mel lett sza ba don álló il let ve hé za go san zárt so rú beépítési módok is
megjelentek.

A te lek hasz ná lat a sû rûbb be épí té sû köz pon ti te rü le te ken vá ro si as, in -
kább dísz ker tek, pi he nõ ker tek ala kul tak ki.  A pe rem te rü let re még jel -
lem zõ a kony ha ker ti te lek hasz ná lat. Az elõ ker tek ben dísznövények,
virágok találhatók.

1.4. A település épített értékei

1.4.1. Or szá gos mû em lé ki vé de lem alatt álló épít mé nyek

Fegyverneken há rom  or szá gos mû em lé ki  vé de lem alatt álló épít mény 
ta lál ha tó:

Cson ka tor nyú temp lom rom (Pusz ta to rony)

A te le pü lés nek és egy ben a me gyé nek is
egyik leg ré geb bi mû em lé ke a gó ti kus stí lus -
ban 1480 kö rül épült Pusz ta to rony. Ré gé -
sze ti fel tá rá sát nem te szi le he tõ vé a
kö rü löt te lévõ új te me tõ. A tég lá ból és kõ bõl
fa ra gott négy ze tes ala pú to rony meg ma -
radt két har mad ré sze mint egy 16 mé ter re
ma ga so dik ki a je len le gi kör nye ze té bõl. A
csat la ko zó temp lom egy ha jós, íves zá ró dá -
sú,  24 m hosszú  és 21 m szé les volt. Kö rü -
löt te kö zép ko ri te me tõ, tá vo labb kö zép ko ri
település nyomait találták. Mindezek
mellett éremlelet is elõkerült itt. 

A Csonkatorony és kör nyé ke bi zo nyít ja,
hogy a mos ta ni te le pü lés te rü le tén he lyez -
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ke dett el an nak kö zép ko ri elõd je, ki hasz nál va an nak terep adta
elõnyeit. 

Ró mai Ka to li kus temp lom

A te le pü lés köz pont já ban ta lál ha tó, mely
1862-63 kö zött épült ro man ti kus stí lus ban.
A Bach kor szak vé gén már el ké szült egy
terv a temp lom épí té sé hez, de csak
1862-ben fog tak hoz zá az épí tés hez, ami kor 
Bartakovics ér sek plé bá ni át ala pí tott és
Gerster Kár oly pes ti épí tésszel fel épít tet te a 
temp lo mot Feszl Fri gyes és Kauser Li pót
köz re mû kö dé sé vel. 1864-ben avatták fel
Szent Vendel tiszteletére.

Nepomuki Szent Já nos szo bor

Fegyverneken a 4-es szá mú fõ út vo nal men -
tén, Fegyvernek-Szapárfalunál a 128-129.
km kö zött kül te rü le ti szán tó szom széd sá -
gá ban ta lál ha tó a Nepomuki Szent Já -
nos-szo bor és építménye. 

A ba rokk stí lu sú mû em lé ket 1775-ben Berényi Te réz ál lít tat ta. Ke -
mény mész kõ bõl fa ra gott szo bor cso port ból 
és a vé del mé re ál lí tott há rom szög le tû pil lé -
re ken álló, le sar kí tott há rom szög alap raj zú,
zsin dely fe dé sû, sá tor te tõs tég la épít mény -
bõl áll. A szo bor fö löt ti úgy ne ve zett
csehsüveg boltozatot kosáríves hevederek
hordozzák. 

A védõ épít mény ben a há rom szög alap raj -
zú, lép csõs, fel ira tos, fü zér dí szes ma gas tal -
pa za ton Má ria, kar ján a gyer mek Jé zus sal,
mel let te Nepomuki Szent Já nos fel hõ kön
tér de lõ alak ja lát ha tó, kar ing ben, pa lást tal,
bi ré tum mal, bal ke zé ben a gyó ná si ti tok
meg õr zé sé nek szim bó lu ma ként nyelv,
amelyet Máriának mutat, lábánál kulccsal. 

Mû em lék jel le gû épít mény még a Szapáry-
és a Bíró kas tély. Ez utób bit a te le pü lés tu risz ti kai fej lesz tés ke re té ben
szál lás hely szá má ra kí ván ja alkalmassá tenni 

1.4.2. He lyi vé de lem alatt álló épít mé nyek, épít mény ré szek,
mû al ko tás ok

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta a te le pü lés ren de zé si
terv ke re te in be lül szám ba vet te
és fel tér ké pez te mind azo kat a
he lyi je len tõ sé gû ter mé sze ti,
mûvi, te le pü lés szer ke ze ti ér té -
ke ket, me lyek a te le pü lés ki ala -
ku lá sá val kap cso la to sak,
me lyek hez tör té nel mi ese mény
kö tõ dik, me lyek a te le pü lés éle -
té ben meg ha tá ro zó ak, vagy az
iden ti tás, ho va tar to zás em lé kei,

jelképei.
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Pol gár mes te ri Hi va tal

1896-ban épült köz ség há za cél -
já ra.

A Fegyverneken gyár tott nagy -
mé re tû tég lá ból ké szült, lá ba za -
ta vö rös, hom lok za ta sár ga
ke ra mit tég la bur ko lat tal, kõ po -
ros va ko lat ta go za tok kal dí szít -
ve. Az ut cai hom lok za ton az
elõ re ug ró ré szen az ab la kok fö -
lött kõbõl készült oroszlánfejek
láthatók.

A hom lok za ton az 1848-as for ra da lom 100 éves év for du ló ja al kal má -
ból em lék táb la ke rült el he lye zés re 1948-ban.

Az épü let kül sõ és bel sõ ki ala kí tá sa nem ke rült át ala kí tás ra, õrzi ma is
ere de ti for má ját. Fegy ver nek jel leg ze tes épü le te, a te le pü lés XIX. szá -
zad vé gén el in dult fejlõdésének jelképe.

Ipar tes tü let épü le te 

1927-ben épült a he lyi ipa ro sok
ál tal össze gyûj tött pénz bõl, a
köz ség anya gi tá mo ga tá sá val. 

A te le pü lés je len tõs kul tu rá lis
szó ra ko zó he lye volt. Itt mû kö -
dött a mozi, az ipar tes tü let hét -
vé ge ken bá lo kat ren de zett. Bár
az épü let épí té szet tör té ne ti
szem pont ból nem je len tõs,
azon ban a te le pü lés kö zös sé gi
életében fontos szerepet
játszott.

Or czy Anna Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la

 1928-ban épült 5 tan ter mes ele -
mi is ko la ként. Fegy ver nek elsõ
eme le tes épü le te, mely a két vi -
lág há bo rú kö zöt ti je len tõs fej lõ -
dés egyik építménye.

Az épü let ben bel sõ át ala kí tá sok -
ra az évek so rán sor ke rült, funk -
ci ó ja azon ban nem vál to zott,
kül sõ meg je le né se az épí tés ko ri
képet mutatja. 

Or vos la kás (Dó zsa Gy. u. 6.)

A két vi lág há bo rú kö zött a köz -
ség je len tõs pénzt for dí tott az
ok ta tás, az egész ség ügy, a kul tú -
ra fej lesz té sé re. En nek egyik
épü le te a köz ség ben dol go zó or -
vos ré szé re la kás épí té se, bár
ere de ti leg fõjegyzõi lakásnak
épült. 

Az épü let 1928-ban ké szült, az -
óta át ala kí tás a kül sõ hom lok za -
ton nem tör tént. 
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Bíró kas tély és gaz da sá gi épü le te

A Bíró csa lád jó mó dú ér tel mi ség csa lád ként élt Fegyverneken. A kas -
tély a XX. Szá zad ele jén épült.

Je len leg bér la ká sok nak ad he lyet, en nek meg fe le lõ en je len tõs bel sõ át -
ala kí tá sok tör tén tek, hom lok za ti meg je le né se azon ban az ere de ti
állapotát megtartotta.

A gaz da sá gi épü let vál to zat lan funk ci ó val és hom lok za ti meg je le nés sel 
õrzi épí té sé nek ere de ti cél ját, mely a XIX. szá zad vé gén, XX. szá zad ele -
jén épí tett gaz da sá gi épü le tek épí té sze ti örökségeként maradt fenn.

Az épü let együt tes hûen tük rö zi a ko ra be li jó mó dú csa lá dok lakó és
gaz da sá gi épü le te i nek kapcsolatát.

Cse cse mõ ott hon és idõ sek ott ho na: 

A kas télyt Szapáry gróf épí tet te, majd a Schwarcz csa lád tu laj do ná ba, a 
II. vi lág há bo rú után pe dig ál la mi tu laj don ba került.

Je len leg Cse cse mõ ott hon és Idõ -
sek Ott ho na funk ci ót lát el, a me -
gyei ön kor mány zat
fenn ha tó sá ga alatt.

Az épü let észa ki és nyu ga ti hom -
lok za ta ere de ti ál la po tá ban
meg ma radt, a déli hom lok za tán
az új ren del te té se ér de ké ben je -
len tõs át ala kí tá so kat vé gez tek,
te rasz kõ kor lát ját kivéve
minden átalakításra került.

Ere de ti ál la po tá ban ma radt meg 
az épü let déli hom lok za ta elõtt
egy mész kõ bõl ké szült díszkút.

Re for má tus temp lom: 

1928-ban épült, Hoffer Jó zsef és
Frecska Já nos bu da pes ti mû -
egye te mi ta ná rok ter vei alap ján. 
Az épí tést: Nagy Sán dor és Áy
Mi hály fegyverneki mes te rek
végezték.

Az épü let Ma gyar or szá gon a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ re jel lem zõ stí -
lus ban: a ha gyo má nyok hoz még ra gasz ko dó, a klasszi cis ta meg kö tött -
sé ge ket már el ha gyó mo dern stí lus ban épült. Egy ha jós, a to rony
aszim met ri kus el he lyez ke dés sel a templomhajó északi oldalához
épült.
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A temp lom ha jó mé re tei: szé les sé ge 10,00
mé ter, hosszú sá ga 20,00 méter. 

A temp lom ma gas sá ga 13,00 mé ter, a fé rõ -
he lyek szá ma 250 fõ.

A to rony alap ja 4,00 x 4,00 mé te res, ma gas -
sá ga 23,00 mé ter, mely ben 1 db 80 kg-os és
1 db 70 kg-os ha rang ka pott he lyet. A ha ran -
go kat Mo csá ri La jos és Szõ ke Sándor
öntette.

Az épü let a fegyverneki, un, „Wag ner” féle
nagy mé re tû tég lá ból ké szült, hom lok za tát
bur ko ló tég la és kõ po ros va ko lat díszíti. 

Ró mai ka to li kus plé bá nia: 

1861-ben a val lás alap költ sé gé re meg vá -
sár lás ra ke rült Tóth Má tyás 9 hol das há zas tel ke, ill. föld je pap lak és
temp lom céljára. 

A ház ból cse kély hely re ál lí tás és
bõ ví tés utá na pap lak lett, majd
Hermann Ágos ton tiszabõi káp -
lán fegyverneki plé bá nos sá való
ki ne ve zé se után, 1862-ben itt ál -
lí tot ta fel a plébániát. 

Az épü let je len le gi for má ja
1934-ben ala kult ki. 

A plé bá nia mel lett lévõ Ró mai
ka to li kus temp lom 1957 óta or -
szá gos vé de lem alatt áll.

Gõz-és hen ger ma lom:

1860-ban épült ipa ri épü let, az ak ko ri élõ Ti sza part já ra. A gõz fû rész
üzem a Ti szán jött rönk fát dol goz ta fel, míg a ma lom ban õrölt liszt or -
szá gos hírû volt.

1938-ban ki égett, majd hely re -
ál lí tás után a II. vi lág há bo rú alatt 
is mét ki égett. 1956-ban át kö tõ
va sak kal erõ sí tet ték meg a fa la -
kat és az épü le tet ter mény tá ro -
lá sá ra hasz nál ták. A több szö ri
ki égés és a ter mény tá ro lás a fa -
la kat erõ sen meg vi sel te, ezért
ál ló szé ke ket épí tet tek a fa lak te -
her vi se lés ének kiváltására, a
födémterhek felvételére. 

1963-ban le ál lí tot ták, az óta nem üze mel. 

Fegy ver nek egyet len meg ma radt ipa ri em lé ke.

Holt-Ti sza par ton tég lá val ki -
ra kott rak part: 

A Ti sza sza bá lyo zá sa elõtt az élõ
Ti sza leg job ban ki nyú ló ka nya -
ru la ta volt a Nagy kö rû és
Tiszabõ kö zöt ti sza kasz, mely -
nek part já ra te le pült
Fegyvernek. 

Az erõs sod rás ál tal oko zott
part rom bo lás el len 1888-ban ál -
lan dó ti szai véd gá tat épí tet tek
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nagy mé re tû tég lá ból. A tég lát a ko ra be li Wag ner féle tég la gyár ban
gyártották. 

A Ti sza med rét az óta sza bá lyoz ták, az ide nyú ló ága holt ág gá ala kult. 

A meg ma radt rak part a múlt szá za di part vé de lem je len tõs emléke.

La kó épü let ut cai hom lok za ta: 

Báró Or czy Anna 1846-ban az
or szág több vi dé ké rõl né met aj -
kú la kos sá got te le pí tett a köz -
ség be. A mó do sab bak ál tal
épí tett la kó épü le tek hom lok za ti
dí szí tõ ele mei és a nyí lás zá rók
vál to zat lan formában maradtak
meg.

Hom lok za ti dí szí tõ elem az ab la -
kok fö löt ti, hom lok za ti sík ból ki -
ug ró, kon zo lo san alá tá masz tott
pár kány elem, és az ab la kok kö -

rü li, fal sík ból ki ug ró ke ret, mely
fölül, az ab lak ten ge lyé ben dí szí -
tõ elem mel van el lát va. Mindkét
elem sötétbarna színezésû.

Nap su ga ras orom fal Pe tõ fi S.
u. 14: az ut cai hom lok za ton az
orom fal fa desz ká zat tal, nap su -
ga ras dí szí tés sel ké szült. Az al -
föl di népi épí té szet jel leg ze tes
orom fal dí szí té sé nek egyetlen
emléke Fegyverneken.

Vas ke reszt: 

Mész kõ tal pa za ton ön tött vas ke reszt, ön -
tött vas kor pusszal, me lyet 1846-ban ál lít ta -
tott gróf Szapáry Józsefné báró Or czy Anna
a Fegyvernekre te le pí tett né met ajkú la kos -
ság ál tal la kott Annaházának, az 1844-ben
ala pí tott iskola emlékére. 

A ta lap za ton el he lye zett ön tött vas táb lán a
kö vet ke zõ ol vas ha tó: „ANNAHÁZ’
KÖZSÉGÉNEK EMLÉKÜL GRÓF SZAPÁRY
JÓZSEFNÉ BÁRÓ ORCZY ANNA 1849-ik ÉVI
NYÁR HÓ 26-KÁN”

Ke reszt kor pusszal: 

Mész kõ bõl ké szült ke reszt kor pusszal, a te -
le pü lés köz pont jel leg ze tes al ko tá sa.
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I. vi lág há bo rús em lék mû:

 1927-ben a köz ség ál lít tat ta az I. vi lág há bo -
rú ban el esett fegyverneki la ko sok em lé ké -
re, mely nek négy ol da lán a há bo rús hõ sök
neve olvasható. 

A ta lap za ton mész kõ bõl fa ra gott hu szár
alak lát ha tó. Az em lék mû kör nye ze tét Áy Jó -
zsef ko vács mes ter ál tal ké szí tett ko vá csolt -
vas kerítés veszi körül.

II. vi lág há bo rús em lék mû:

 Az em lék mû vet 1992-ben ál lí tat ta a te le pü -
lés, a II. vi lág há bo rú ban el eset tek em lé ké re. 
Az al ko tást Lajki Lász ló szent end rei mû vész 
ter ve zett és ké szí tet te, fel ava tá sá ra 1992.
november 1-én került sor.

1848-49-es em lék mû:   

Az 1848-49-es sza bad ság harc em lé ké nek
100. év for du ló já ra a Nem ze ti Pa raszt párt fi -
a tal jai állítatták. 

Fegy ver nek la kos sá ga min den év ben itt tart 
meg em lé ke zést az 1848-49-es for ra da lom
és sza bad ság harc em lé ké re. A te le pü lés köz -
pont jellegzetes alkotása.

Vas kút:  

Fegy ver nek ivó víz- el lá -
tá sá ban nagy je len tõ sé ge
volt, a köz ség ben fúrt ar té zi és norton ku tak nak. Kö -
zü lük két ar té zi kút ma radt meg, az egyik még ma is
üzemel.

Ke re kes kút: 

A te le pü lé sen a ku tak fú rá sa elõtt és az zal pár hu za -
mo san, ásott ku ta kat is hasz nál tak víznyerésre. 

En nek egyik fe dett vál to za ta ma radt meg, - mely nek
ki ala kí tá sa igen egye di - a Pol gár mes te ri Hi va tal ud -
va rán. A kút ma már hasz ná la ton kí vül van. 
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Szent há rom ság szo bor: 

A Ró mai Ka to li kus temp lom
kert jé ben áll. 

Fo lya mi mész kõ bõl fa ra gott, 
klasszi cis ta posz ta men sen tég -
lá ból fa la zott, va kolt, szög le tes,
eny hén töm zsi osz lop áll, egy -
sze rû pár kánnyal zár va. Az osz -
lop te te jén fel hõ tró nu son ül az
Atya, jobb ján a Fiú, kö zöt tük a
Föld go lyó, fö löt tük ga lamb alak -
ban, kitárt szárnyakkal a Szentlélek.

A szo bor kü lön le ges sé gét és egye di szép sé gét a meg szo kott Szent há -
rom ság áb rá zo lás tól me rõ ben el té rõ, tömb -
sze rû megformálása adja.

Krisz tus ke resz ten:  

A Ró mai Ka to li kus temp lom kert jé ben álló
kõ ke reszt, raj ta a meg fe szí tett Krisz tus sal.
Má ria és a ko po nya áb rá zo lá sa nél kü li fe -
szü let, me lyet 1909-ben állítottak.

A ke reszt ket tõs lép csõ re he lye zett klasszi -
ci zá ló posz ta men sen áll. Anya ga fo lya mi
mészkõ. 

1.4.3. Újabb em lé ke ink

Tri a no ni em lék mû

Az igaz ság ta lan bé ke dik tá tum -
nak ál lít gyá szos em lé ket a fa ra -
gott kop ja fa és kettõskereszt.

1956-os em lék mû

2012-ben a te le pü lés ön kor -
mány za ta és pol gá rai köz ada ko -
zá sá ból emel ték,  a for ra da lom
és sza bad ság harc év for du ló ján
avat ták fel ezt az em lék mû vet,
mely ben egy egy ko ri  tank
lánctalpa is megtalálható.

2. Fegyvernek természetvédelmi értékei 

A te le pü lés kül te rü le tén or szá go san és he lyi leg vé dett és vé de lem alá
von ha tó ter mé sze ti te rü le tek, bel te rü le tén he lyi leg vé dett egyedi
értékek találhatók.

A ter mé szet vé de lem mel, ter mé szet meg õr zés sel érin tett te rü le te ken
el sõ ren dû cél a te rü let öko ló gi ai egyen sú lyá nak fenn tar tá sa, a ter mé -
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sze ti és ter mé szet kö ze li he lyek vé dett ál lat és nö vény vi lá gá nak fenn -
tar tá sa, a természetesen kialakult állapot megõrzése. 

2.1. Országos jelentõségû védett területek

Ti sza hul lám te re

Táj- és ter mé szet vé de lem szem -
pont já ból Fegy ver nek köz igaz -
ga tá si te rü le tén or szá gos
je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti
te rü let a Kö zép-Ti szai Táj vé del -
mi Kör zet ré sze ként a Ti sza hul -
lám te re, mely egy ben a Natura
2000 Egyez mény vég re haj tá sa -
ként kü lön le ges ma dár vé del mi
te rü let ként, il let ve ki emelt je -
len tõ sé gû kü lön le ges ter mé szet- 
megõrzési területként is
kijelölésre került. 

Emel lett a Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság il le té kes sé gi te rü le -
té hez tar to zó or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek is ta lál -
ha tók a közigazgatási területen.

Kun hal mok

Fegy ver nek ha tá rá ban 8 kun ha -
lom ta lál ha tó, me lyek kö zül ha -
tot az Örök ség vé del mi Hi va tal is
nyilván tart.

Az 1998. évi LIII. tör vény ex. lege 
vé det té nyil vá ní tot ta a kö vet ke -
zõ kun hal mo kat:

Mányai ha lom, Bü dös- dû lõi- ha -
lom, Nagy- Kollerr- ha lom, Fe ke -
te-ha lom, Ket tõs-ha lom, Eper jes
ha lom (rész ben fel tárt ré gé sze ti le lõ hely). A Ket tõs ha lom egyik ré sze
a  Kál vá ria domb, mely nek gyó gyí tó erõt tu laj do ní ta nak. Ez a so kak ál -
tal bi zo nyí tott nak vélt tu laj don ság a te le pü lés ide gen for gal ma
számára lehetõségeket rejt magában. 

A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ál tal nem nyil ván tar tott, de a
geo mor fo ló gi ai sa já tos sá gok alap ján nagy va ló szí nû ség gel ha lom nak
tart ha tó he lyek: Pol gár- föl dek- ha lom és a Holt- Tisza- parti- halom.

2.2. Helyi természeti értékek

Tin ta gyep

Fegy ver nek kül te rü le tén, va la -
mint a vele ha tá ros kenderesi és
tiszabõi te rü le ten is fel lel he tõ
szi kes õs gyep, me lyet bir ka le ge -
lõ nek használnak. 

A te rü let ne vét szi kes, ra ga csos,
tin ta sze rû en fe ke te sa rá tól vet -
te, ami meg ke mé nyed ve ra gyo -
gott, s víz zel ke ver ve tin ta
he lyett használható volt.

A gyep jel leg ze tes nö vé nye a szi -
ki lelleg, vagy só vi rág (Limonium gmelinii), mely nek vi rág zá sa kor ké -
kes lila szín ben pom pá zik a határ. 

A só vi rág kb. 1,5 ha-t bo rít. 
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Vo nu ló ví zi ma da rak tra di ci o ná lis pi he nõ és gyü le ke zõ he lye. A köl tõ
fa jok kö zül jel lem zõ a vö rös vér cse, a sár ga bil le ge tõ, az ege rész ölyv és 
a bú bos ban ka. Az egész köz ség ha tár ban itt fordul elõ a barna ásóbéka. 

Fe hér eper fa (Morus
alba„fegyvernekiana”) kü lön -
le ges ko ro ná ja szép lát ványt
nyújt. A nö vény a fegyverneki
tu dós Or czy An tal bi o ló gus ál tal
ne me sí tett faj ta, mely nek két vé -
dett pél dá nya lel he tõ fel a te le -
pü lé sen. A fa kü lö nös
meg be csü lés nek örvend
Fegyverneken.

Vé dett ti sza fa (Taxus baccata)

La kó épü let kert jé ben ta lál ha tó a, a Bükk ben 
és a Ba kony ban va don élõ örök zöld fe nyõ,
me lyet az Al föld ön dísz fá nak ültettek. 

A nagy me leg és a hosszan tar tó szá raz sá -
gok mi att ma már egy re ke ve sebb he lyen
meg ma ra dó nö vény faj. A vé de lem alá he -
lye zett egyed tör zse és a lomb ko ro na mé re -
té bõl ítél ve kora 80-90 év le het, ma gas sá ga
kb. 9,00 m, lom bo za tá nak kerülete kb. 15 m

Fe ke te nyár (Populus nigra) Az If jú sá gi
Park ban ta lál ha tó az Al föld fûz-nyár li ge te i -
nek gya ko ri fája, mely kö zül négy ha tal mas -
ra nõtt. Ko ruk 60-70 év, ma gas sá guk el éri a
25-30 mé tert. Az egész sé ges, sza bá lyos ko -

ro ná jú, te re bé lyes  fák ha tal mas mé re tük kel különleges látványt
nyújtanak.

Fe ke te fe nyõ (Pinus nigra) A Szent Imre tér kü lön le ges fája a kö zé -
pen ta lál ha tó Kü lön le ges lát ványt nyújt a leg alább 120 éves, 60 cm
törzs át mé rõ jû kb. 14,00 m ma gas fa. Az utób bi évek idõ já rá sa a fa ál la -
po tát je len tõ sen ron tot ta,  meg óvá sa különös figyelmet kíván. 

2.3. Helyi tájértékként kerültek védelem alá a következõ
objektumok:

Kál vá ria domb ke reszt tel 

Az 1998. évi LIII. tv. ex lege vé det té nyil vá ní tot ta Fegy ver nek ha tá rá -
ban lévõ kun hal mo kat, így a Ket tõs hal mot
is, mely nek egyik ele me a Kál vá ria domb.  A
dom bon ke reszt és ma gas sá gi pont ta lál ha -
tó. A ke reszt mész kõ bõl ké szült, ta lap za tán
fel irat tal: „IA Zimmer 1847 IN ANNAHAS”.

A messze föld rõl hí res kun ha lom Zöld Mar ci 
em lé két õrzi. A Pe tõ fi ál tal is meg éne kelt
be tyár a ha gyo mány sze rint szí ve sen idõ -
zött Fegyverneken, a szép kocs má ros né tár -
sa sá gá ban. Sze re lem fél tés, áru lás jut tat ta
bi tó fá ra. A hely be li el be szé lõk sze rint a Kál -
vá ria dom bon akasz tot ták fel, majd lovával
együtt ott földelték el. 

A mai em be rek újra fel fe dez ték a Kál vá ria
dom bot.  

A föld su gár zás sal fog lal ko zó ter mé szet -
gyógy ászok sze rint itt 10-es ská lán mért 8-8,5-es mé re tû su gár zás
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mér he tõ. A po zi tív erõ vo na lak su gár zá si in ten zi tá sa az év szak ok kal
ará nyos: té len gyen gébb, a ta va szi nap for du ló tól az õszi nap for du ló ig
in ten zív és a téli nap for du ló ra csök ken le, még érez he tõ mi ni má lis
szint re. A gyógy ul ni vá gyó em ber nek  10-12 na pon át 2-3 órát kell a
dom bon töl te ni, hogy át ala kít sa az em ber ben lévõ rez gé se ket. Ma már
a nyug dí jas ta ní tó né ni tõl a gyá ri mun ká sig so kan mond ják, hogy
könnyeb ben jár nak, nem da gad a lá buk, meg gyógy ult a váll fá já suk,
újra mozog a kezük. A környezõ településekrõl is gyakran találkozunk
itt gyógyulni vágyókkal. 

Az ikerhalom pár ja az Annaházi te me tõ kö ze pén. Annaházi te me tõ
4-es par cel lá já nak 843-899-as
sír he lyei és kör nyé kük.

A Fegy ver nek ha tá rá ban fel lel -
he tõ  Ket tõs ha lom má sik hal má -
ra te le pül tek, mely nek
ki emel ke dõ épít mé nye a
fegyverneki Áy Mi hály ter vei
alap ján ké szült Rebmann csa lád
krip tá ja. A sír he lye ket kö rül ve -
võ ko vá csolt vas kerítéseket Áy
József készítette. 

Iz ra e li ta te me tõ: A há zak közé ékel ve ta lál ha tó, mint egy 0,2 hek tár
te rü le ten. Tu laj do no sa az Iz ra e li ták Or szá gos Kép vi se le ti Iro dá ja,
mely gon do zá sát fegy ver nek Nagy köz ség Polgármesteri Hivatala
végzi.

Az itt nyug vó ha lot tak nak egyet len hoz zá tar to zó ja sem él
Fegyverneken.

A sír em lé ke ken ál ta lá ban hé ber fel irat ol vas ha tó, me lyek kö zül 50 db
még áll, il let ve 20 db ledõlt.

A te me tõ a Fegyverneken élt, a te le pü lés fej lõ dé sét is elõ se gí tõ zsi dó
csa lá dok em lé ke, mely nek meg õr zé se a köz ség ha gyo mány õr zé sé nek
része.

3. Településrendezés

Fegy ver nek A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Területrenedezési Terv -
ben

Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Te rü let ren de zé si terv a nagy köz ség te -
rü le tét

– erdõgazdasági térség

– belterjes hasznosítású mezõgazdasági térség

– vízgazdálkodási térség

– hagyományosan vidékies települési térség 

ka te gó ri á ba so rol ja je len leg.

Er dõ gaz da sá gi tér sé get a köz igaz ga tá si te rü let 4,6 %-án kell ki ala kí ta -
ni, ami a je len leg meg lé võ er dõ te rü let és a ren de zé si ter ven ter ve zett -
ként meg je lölt er dõ te rü let kialakításával biztosítva lesz.

A bel ter jes hasz no sí tá sú me zõ gaz da sá gi tér ség a köz igaz ga tá si te rü let
84,9 %-a, a víz gaz dál ko dá si tér ség 0.68 %-a, me lyek te rü le ti ará nya il -
lesz ke dik a me gyei ren de zé si terv ál tal meg ha tá ro zott te rü let hez, azok 
a te le pü lés rendezési tervében is rögzítésre kerültek.

A nagy köz ség bel te rü le te ha gyo má nyo san vi dé ki es te le pü lé si tér ség, a 
te le pü lés szer ke ze ti terv nem so rol ja te rü le té nek egy ré szét sem nagy -
vá ro si as lakóterület kategóriába
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A te le pü lés ha tá lyos te le pü lés ren de zé si terv vel ren del ke zik, mely nek
ren del ke zé si sze rint Fegy ver nek köz igaz ga tá si te rü le te az aláb bi te rü -
let- fel hasz ná lá si egységekre tagozódik:

I. Be épí tés re szánt te rü le tek:

1. Lakóterületek:

– kisvárosias,

– kertvárosias,

– falusias lakóterület

2. Településközpont vegyes terület

3. Gazdasági terület:

– kereskedelmi szolgáltató,

– ipari terület

4. Különleges terület:

– temetõ,

– szociális otthon,

– szennyvíztisztító telep,

– bányaterület

II. Be épí tés re nem szánt te rü le tek:

5. Közlekedési és közmû-elhelyezési, hírközlési terület

6. Zöldterület

7. Erdõterület

8. Mezõgazdasági területek

9. Vízgazdálkodási területek

A la kó te rü le tek épí té si öve ze ti re jel lem zõ be épí té si elõ írá sok a
következõk:

– Kisvárosias lakóterületen  szabadon álló vagy oldalhatáron álló
beépítési mód 5,00 vagy 0,00 méteres elõkerttel, megengedett
legnagyobb építménymagasság 9,00 illetve 6,00 méter,
beépíthetõség mértéke maximum 40 %, zöldfelület legkisebb
mértéke 20 %. 

– Kertvárosias lakóterületen  oldalhatáron álló beépítési mód 0,00
méter elõkerttel,  megengedett legnagyobb építménymagasság
6,00 méter, beépíthetõség mértéke maximum 30 %, zöldfelület
legkisebb mértéke 50 %

– Falusias lakóterületen oldalhatáron álló beépítési mód 0,00
méteres elõkerttel, megengedett legnagyobb építménymagasság
4,5 méter, beépíthetõség mértéke maximum 30 %,  zöldfelület
legkisebb mértéke 40 %. 

A te le pü lés köz pont ban el he lyez ke dõ töm bök te rü le tei a „te le pü lés -
köz pont ve gyes” épí té si övezetbe tartoznak. 

A bel te rü le ten a la kó öve ze tek ben a te rü let hasz ná lat jel lem zõ en lakó,
il let ve kis ki ter je dés ben gaz da sá gi-ke res ke del mi jellegû. 

A te le pü lés köz pont ve gyes te rü le ten he lyez ked nek el zöm mel az igaz -
ga tá si, ok ta tá si, kul tu rá lis, egy há zi, ke res ke del mi épü le tek, va la mint
je len tõs számban lakóépületek. 

A te le pü lés la kó ház- ál lo má nyá nak  zöme föld szin tes,  a 80-90-es évek -
ben épült te tõ tér be épí té ses csa lá di há zak el sõ sor ban az újabb osz tá sú 
ré sze ken, a te le pü lés peremterületein találhatók.
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A te le pü lés köz pont já ban a Fel sza ba du lás út mind két ol da lán ta lál ha -
tók a pol gá ro so dás je le it ma gu kon vi se lõ föld szin tes, pad lás ma ga sí tá -
sos, na gyobb bel ma gas sá gú és mé re tû, gaz da gon díszített homlokzat
kiképzésû lakóházak. 

A je len leg is mû kö dõ köz épü le tek az 1800-as évek vé gé tõl az 1970-es
éve kig  épül tek. 

A te le pü lés ren de zé si terv 2,5 ha ke res ke del mi-gaz da sá gi be so ro lá sú
és 97,21 ha. ipa ri-gaz da sá gi be so ro lá sú öve ze tet tart szá mon. A te le -
pü lés to vább fej lõ dé sé nek lehetõsége tehát adott.

A ha tály ban lévõ te le pü lés ren de zé si terv fo lya ma to san vál to zik an nak
ér de ké ben, hogy a la kos ság igé nye it ki elé gí tõ, a te le pü lés fej lõ dé sét
szol gá ló vál lal ko zá sok, ön kor mány za ti elképzelések valóra
válhassanak.  

Fegy ver nek te le pü lés köz pont já nak re ha bi li tá ci ó ja tör tént meg a
2010-2011. évek ben. A meg va ló sí tás a meg lé võ adott sá gok fi gye lem -
be vé te lé vel tör tént. A fel me rü lõ épí té sze ti, esz té ti kai, funk ci o ná lis,
köz le ke dé si prob lé mák meg ol dá sa a re a li tás ta la ján ma rad va, a le he tõ
leg ki sebb be avat ko zás sal tör tént.  A cél a meg lé võ le he tõ sé gek, adott -
sá gok mi nél teljesebb kihasználása segítségével a központ
arculatának megõrzése volt. 

Alap ve tõ cél volt egy Fegy ver nek lép té ké hez illõ, sok funk ci ós,
kisvárosias han gu la tot idé zõ köz pont ki ala kí tá sa. En nek esz kö zei vol -
tak a gya lo go so kat és ke rék pá ro so kat ma xi má li san ki szol gá ló út há ló -
zat, gép ko csi par ko lók, piac ren de zé se, új ke res ke del mi és szol gál ta tó
funk ci ók he lyé nek meg te rem té se, park és ját szó tér ki ala kí tá sa, ut ca -
bú to rok, információs táblák elhelyezése, átgondolt növénytelepítés. 
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IV. A TÉR SÉG ÉS A TE LE PÜ LÉS TÁR SA DAL MI, DE -
MOG RÁ FI AI JELLEMZÕI
Az em lí tett te le pü lé si É-D ten ge lyen el he lyez ke dõ, össze sen 6 te le pü -
lés irá nyá ban lát el feladatot:

Ör mé nyes, Kuncsorba, Tiszabõ, Tiszagyenda, Tiszaroff

Terület (km2) 500

Lakónépesség (fõ, 2007. december 31.) 40.511

Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség

(64/2004. Korm. rendelet szerint)
igen

Mérték szerint:

– Hátrányos helyzetû igen

– Leghátrányosabb helyzetû nem

– Komplex Program nem

Települések száma 8

Jogállás szerint:

– Város 1

– Község 7

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

6

A kis tér ség te le pü lé se i nek la kos ság szá ma 2007-es ada tok alapján:

For rás: http://www.teir.vati.hu

A te le pü lé sek az Al föld re jel lem zõ en szór vá nyos há ló za tot al kot nak és
a ki emel ke dõ ag rár ka rak te re mi att je len tõs a ta nyá kon élõk szá ma. A
kül te rü le te ken élõk ará nya Kuncsorbán (6,8%) és Ör mé nye sen
(6,6%) a leg ma ga sabb, a leg ala cso nyabb pe dig Fegyverneken. A kis -
tér sé gen be lül a kül te rü le ti né pes ség át la go san 1,4%. 
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1. Fegyvernek a Törökszentmiklósi Kistérség integrált
területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezet-
gazdálkodási programja tükrében

A kis tér ség meg fo gal ma zott jö võ ké pe a tár sa da lom és a gaz da ság har -
mó ni á ját, a fenn tart ha tó te rü let- és vi dék fej lesz tést és a jö ve de lem ter -
me lõ ké pes ség fo ko zá sát tûz te ki cé lul. En nek el éré sé hez 3 pri o ri tást
és eze ken belül 2-2 specifikus célt fogalmaztak meg:

1. pri o ri tás: az él he tõ, von zó kör nye zet ki ala kí tá sa. Ezen be lül el sõ sor -
ban az élet kö rül mé nyek ja ví tá sát szol gá ló inf rast ruk tú ra fej lesz té se,
az ár- és bel víz biz ton ság nö ve lé se. To váb bá a táji al kal maz ko dás
segítése az értékek védelme érdekében. 

2. pri o ri tás: a he lyi kö tõ dés és ko hé zió erõ sí té se. En nek elsõ kom po -
nen se a tér sé gi és te le pü lé si mun ka meg osz tás és együtt mû kö dés meg -
újí tá sa. Törökszentmiklós a me gye szék hely ár nyé ká ba szo rult vissza,
így nem tu dott ki ala kul ni a klasszi kus von zás kör ze ti rend szer. Mi vel a
kis tér sé gi köz pont el ma ra dott vá ros, nincs mun ka erõ von zó ha tá sa. Az 
egész kis tér ség ér de ke a köz pont fej lesz té se és ez zel párhuzamosan
egy együttmûködõ településhálózatot kellene kialakítani. 

3. pri o ri tás: a kör nye zet tu da tos, in teg rált, ver seny ké pes gaz da ság fej -
lesz té se. Ezen be lül ta lán a leg fon to sabb cél a me zõ gaz da sá gi ver seny -
ké pes ség hely re ál lí tá sa és megerõsítése. 

2. Fegyvernek jövõje a törökszentmiklósi járásban

Ha a kis tér sé get néz zük, ak kor Fegy ver nek nem csak la kos ság szám
alap ján mond ha tó a má so dik leg je len tõ sebb te le pü lés nek, ha nem min -
den egyéb mu ta tó sze rint is. Je len tõs ipar ral Törökszentmiklós ren del -
ke zik és Fegyverneken kí vül a te le pü lé sek kis la kos ság szá mú ak. Eb bõl
adó dó an össze fog va és együtt dol goz va le het fej lõ dést el ér ni. Nem vé -
let le nül sze re pel a kis tér sé gi stra té gi á ban is a ko hé zió erõ sí té se. Fegy -
ver nek el is mer ten mikrotérségi központi szerepet tölt be
Törökszentmiklós mellett.  

3. Fegyvernek jövõje a mikrotérségben

A ko ráb bi évek ben ki ala kí tott mikrotérségi tár su lá sok mind szak mai,
mind gaz da sá gi szem pont ból kiemelkedõek. A tár su lás ban részt ve võ
te le pü lé sek elé ge det tek a szol gál ta tá sok kal. Gya kor la ti lag azok a tár -
su lá sok szûn tek csak meg, me lyet jog sza bály szün te tett meg, így pl. az
ok ta tás ban. Jel lem zõ azon ban, hogy az ál la mi tár su lás ban is meg ma -
radt a tár su lás ál tal ki ala kí tott szer ve ze ti struk tú ra. Az ivó víz el lá tás,
szenny víz ke ze lés te rü le tén az ál la mi mû köd te tés ke re té ben meg ma -
radt a „Fegyverneki Ki ren delt ség” szer ve ze te, mely Fegy ver nek és Ör -
mé nyes te rü le tén vég zi a hi ba el há rí tá si, mû sza ki és la kos sá gi ellátási
feladatokat. Mindezek jól bizonyítják a hatékony és eredményes
lakossági ellátás megszervezését.

4. Demográfiai viszonyok 

A te le pü lés te rü le tén az 1700-as évek vé gén 1800-as évek ele jén pusz -
ta ság volt. Az 1800-as évek kö ze pén kez dõ dött meg a na gyobb ará nyú
be te le pí tés (svá bok), mely nek kö szön he tõ en 1870-re a je len lé võ
összes népesség 3184 fõ volt. 

A te le pü lés a kü lön bö zõ há bo rúk pusz tí tá sai és a hosszabb-rö vi debb
bé ke idõk vál ta ko zá sá val hol el nép te le ne dett, hol pe dig vi rág zó
fejlõdésnek in dult.

A nagy köz ség ál lan dó la kó i nak szá ma: 1949-ben 7033, 1960–ban
7835 fõ, 1975-ben 6821 fõ, 1981-ben 7495 fõ; 1985-ben 7392 fõ;
1990–ben 7059 fõ, 1996–ban 7459; 1997–ban 7447 fõ; 2001–ben
7342 fõ; 2003–ban 6908; 2004-ben 7348, 2005-ben 7280 fõ. 2006-tól
táb lá zat ba foglalva:



29

La kos ság szá má nak ala ku lá sa (fõ)

Év
Lakóné-
pesség

Élve-
születés

Haláloz
ás

Term.

szap.fogy.
Bevánd. 
kül.

Bekölt. Elk.

2006. 7280 93 102 -9 -59 114 173

2007. 7200 78 105 -27  10 135 125

2008. 7163 92 111 -19  24 171 147

2009. 7148 78 93 -15 -20 130 150

2010. 7095 75 121 -46 -11 135 124

2011. 7016 65 128 -63 -9 109 118

Kor és nem sze rin ti meg osz lás ala ku lá sa (fõ)

0-2 3-5
6-
13

14-
17 

18-
59 

60-100 éves

Év F. Nõ F. Nõ F. Nõ F. Nõ F. Nõ F. Nõ

2006 126 117 129 120 379 328 232 181 2126 2070 554 838

2007 128 115 132 123 368 324 222 176 2113 2052 560 850

2008 131 128 123 122 361 306 222 179 2117 2025 566 868

2009. 121 120 135 115 359 304 193 164 2116 2010 576 882

2010 120 121 129 118 364 297 185 172 2106 1984 574 893

2011 112 100 133 123 348 302 192 167 2092 1950 591 906

A né pes ség szá ma összes sé gé ben nem mu tat nagy mér té kû csök ke nõ
ten den ci át, in kább az el öre ge dés a jel lem zõ, va gyis a fi a ta lok nem min -
den eset ben lát nak pers pek tí vát ab ban, hogy - mi u tán be fe jez ték is ko -
lai ta nul má nya i kat - itt ma rad ja nak, vagy vissza jöj je nek. Ez a
ten den cia az el múlt évek fej lesz té se i nek kö szön he tõ en meg áll ni lát -
szik. Kö szön he tõ ez az ön kor mány zat hosszútávú stra té gi á já ban sze -
rep lõ, a fi a ta lok la kás kö rül mé nye i nek meg ol dá sát szolgáló
lakásprogramnak is, így várható a  hétezres lakosságszám
állandósulása.

Az ál lan dó la kos ság kor cso por tos meg osz lá sa ne mek sze rint
Fegyverneken 2010-ben

For rás: KSH
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A 2010-es évre ké szí tett kor fa . Az urna alak jel lem zõ Ma gyar or szág
kor fá já ra is 

A nép sû rû ség te le pü lés re jel lem zõ ada ta 99,4 fõ/km2, ami meg ha lad ja
a me gyei át la got (74 fõ/km2) és nem sok kal ma rad el az or szá gos át -
lag tól (108 fõ/km2).

A te le pü lé sen 2010. ok tó ber 14-én ala kult meg a Ci gány Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat, mely 2012-ig mû kö dött, ez után meg szün tet te
tevékenységét. 

A 2001-es nép szám lá lá si ada tok sze rint 300 fõ val lot ta ma gát ci gány -
nak a te le pü lé sen, de a Ci gány ügyi Ko or di ná ci ós Bi zott ság sze rint ez a
szám in kább 650-700 kö rül mo zog. A 2010-es ada tok sze rint 1300 fõ
val lot ta ma gát ci gány nak, ami a lakosság 18-19%-át je len ti.

5. A képzettség jellemzõi

A kép zett ség jel lem zõ i rõl hi va ta lo san nyil ván tar tott ada tok kal nem
ren del ke zünk, a 2011-es nép szám lá lá si ada tok fel dol go zá sa még fo -
lya mat ban van. A 2001-es nép szám lá lá si ada tok és a nagy köz ség te le -
pü lé si fej lesz té si ter vé ben sze rep lõ ada tok alapján saját
szerkesztésben mutatjuk be.

A 7 év nél idõ sebb la kos ság lét szá má hoz vi szo nyít va, szá za lé kos le bon -
tás ban az is ko lá zott ság mértéke, 2001-ben:

For rás: Fegy ver nek nagy köz ség te le pü lés fej lesz té si ter ve (2005-2013)

A 2001-ben tar tott nép szám lá lá si ada tok ból ki de rül, hogy a 7 éves nél
idõ sebb la kos ság zö mé nek ál ta lá nos is ko lai vég zett sé ge van. A la kos -
ság 16%-a ren del ke zik érett sé gi vel, vagy fel sõ fo kú vég zett ség gel. Ha
ezt össze ha son lít juk az 1990-es ada tok kal, ak kor meg ál la pít ha tó, hogy 
a kö zép is ko lát vég zet tek szá ma nö ve ke dett je len tõ sen. Fel sõ fo kú vég -
zett sé get is töb ben sze rez tek 2001-ben, de az a különbség már nem
olyan jelentõs, mint az elõbb említett esetben. 

A 7 éves nél idõ sebb la kos ság leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge 

1990-ben és 2001-ben:

For rá sa: Fegy ver nek nagy köz ség te le pü lés fej lesz té si ter ve (2005-2013)
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Az ál ta lá nos is ko la to vább ta nu lá si ada tai to váb bi ké pet mu tat nak a te -
le pü lé sen la kók kép zett sé gé rõl. Az ál ta lá nos is ko lá ból to vább ta nu lók
kö zül 30%-a gim ná zi um ban, 30%-a Szakközépsikolában, 40%
szakisolában ta nul to vább. Fon tos, hogy a te le pü lé sen ta nu lók kö zül
egy re töben vál lal ják a köz pon ti fel vé te li vizs gát, ami vel a megye
rangos intézményeibe lehet felvételt nyerni.

6. Foglalkoztatottság, munkanélküliség:

A mun ka nél kü li sé gi ráta a ’90-es évek ele jén jel lem zõ, 23-25% kö rü li
ér ték rõl 10-12%-ra csök kent. A mun ka nél kü li ek kö zül a tar tós mun -
ka nél kü li ek ará nya 45%. Az 1994-es 64,4%-os ér ték hez ké pest ez is
csök ke nõ, ja vu ló ten den ci át mu tat, bár az arány még így is magas.

Fog lal koz ta tott ság, mun ka nél kü li ség:

Év
Nyilván-
tartott
állásk.

356
napnál
h.

Állásk.
járadé-
kos

Állás
k. s.

RÁT
M.képes
korú
lakosság

Relatív
mutató

Aránysz.

2005 437 126 104 29 142 4576 9.55 1.53

2006 302 63 84 38 61 4587 6.58 1.08

2007 387 111 82 22 163 4617 8.38 1.25

2008 505 148 120 23 196 4609 10.96 1.53

2009 702 236 141 70 268 4624 15.18 1.69

2010 681 321 87 60 301 4599 14.81 1.68

2011 626 112 72 5 286 4571 13,70 1,66

2012* 612 175 34 8 312 4546 13,46 1,70

*(212.07.20. adat sz.)

Fegyverneken 2012. év 07.20- i  adat sze rint a nyil ván tar tott ál lás ke -
re sõk szá ma 612 fõ. A mun ka vál la lá si korú né pes ség 4546 fõ. Re la tív
mu ta tó: 13,46% (a nyil ván tar tott ál lás ke re sõk a mun ka vál la lá si korú
né pes ség %-ában). Arány szám: 1,70 (a re la tív mu ta tó nak az or szá gos
relatív mutatóhoz viszonyított aránya).

A te le pü lé sen a mik ro- és kis vál lal ko zás ok sze re pe do mi náns. Leg na -
gyobb fog lal koz ta tó 2013.ja nu ár 1-jei vál to zá so kig a te le pü lés ön kor -
mány za ta és a fenn tar tá sá ban mûködõ intézmények.

A te le pü lés 7148 ha köz igaz ga tá si te rü le té bõl 1158 ha a ki vett te rü let,
szán tó 5217 ha, mely je len tõ sen nö ve ke dett az el múlt évek ben, a gyü -
möl csös 186 ha-ra csökkent. 

Nagy se gít ség a START köz mun ka prog ram ál tal te rem tett mun ka vég -
zé si le he tõ ség. En nek ke re té ben 2012-tõl 450 fõt fog lal koz ta tott az
ön kor mány zat, mely élén kí tet te a te le pü lés mezõgazdasági
termelését. 

A kis tér ség vál lal ko zá si nak po zi tív lö kést ad a vál lal ko zás ra al kal mas
te lep he lyek sza bad ka pa ci tá sa és a szajoli lo gisz ti kai le he tõ ség, il let ve
a ter ve zett gyors for gal mi út Abony és Fegyvernek között.
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Nyil ván tar tott ál lás ke re sõk szá ma és ará nya az ál lan dó lak hely sze rint 
2011. 09. 20-án a tö rök szent mik ló si kistérségben:

Nyilván

tartott

össz.

fõ

F.

nyilván

tartott

hossz:

365 n.

fõ

Járadék 

t. ell.

Segély

típusú

ellátás

fõ

BPJ,

RÁT,

RSZS fõ

Munka

képes

korú

népes-

ség fõ

Relítív

mutató

%

Arány-

szám

Örményes 65 11 15 9 18 758 8,58 1,07

Kengyel 307 61 52 31 88 2487 12,34 1,54

Törökszentmi
klós

1815 429 313 116 637
1453
9

12,48 1,56

Tiszatenyõ 169 46 22 11 61 1241 13,62 1,7

Fegyvernek 655 154 100 48 244 4571 14,33 1,79

Kuncsorba 67 18 13 13 20 457 14,66 1,83

Tiszapüspöki 225 39 32 7 92 1357 16,58 2,07

Tiszabõ 378 48 3 24 251 1234 30,63 3,82

Megyei 10,75 1,34

Összesen 8,02 1

For rás: Nem ze ti Fog lal koz ta tá si Szol gá lat

7. Ingázás

Az in gá zás ról a nép szám lá lá si ada tok ból nyer he tõk hi te les ada tok,
azon ban er rõl még szin tén nem ren del ke zünk adat ál lo mánnyal. Köz -
tu do má sú tény, hogy a köz ség bõl el sõ sor ban Szol nok ra, ki sebb mér -
ték ben Törökszentmiklósra, Jász be rény be jár nak na gyobb szám ban
dol goz ni, el sõ sor ban a ke res ke de lem, ipar és igaz ga tá si jel le gû mun ka -
kör be. Ezek a dol go zók tö meg köz le ke dés igény be vé te lé vel jár nak
mun ka hely ük re. A tö meg köz le ke dés ked ve zõ fel tét elei (30 per cen -
kén ti au tó busz já rat) se gít sé gük re van ebben. Idõszaki munkát, fõként
a mezõgazdaság, növénytermesztés területén végeznek. 

A Tel jes Éle tért Nonprofit Köz hasz nú Kft. ál tal mû köd te tett össze sze -
re lõ és élel mi szer jel le gû ter mé kek cso ma go lá sát vég zõ üzem be a kör -
nyék te le pü lé se i rõl több száz fõ in gá zik be naponta Fegyvernek
területére.

8. A lakhatás körülményei:

A te le pü lé sen ta lál ha tó la kó há za i nak szá ma: 1949-ben 1536,
1960–ban 1932; 1990–ben 2656, 1996–ban 2731; 1997–ben 2731;
2003-ban 2682; 2004-ben 2615, 2008-ban 2680 db.

Az ön kor mány zat bel sõ sta tisz ti ká ja alap ján a la kás ál lo mány 2012. év
vé gén 2687 db volt, mely még min dig emel ke dést mutat.
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V. FEGY VER NEK NAGY KÖZ SÉG IN TÉZ MÉ NYEI,
OK TA TÁS,EGÉSZ SÉG ÜGY, SZO CI Á LIS, KÖZ MÛ VE -
LÕ DÉS, GAZ DA SÁ GI ELLÁTÁS
Fegy ver nek Ön kor mány za ta 5 önál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, va la -
mint 3 önál ló an mû kö dõ in téz ményt alapított.

1. Önállóan mûködõ és gazdálkodó intézmények:

1. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (oktatás) 

Társulás keretében mûködik Fegyvernek székhellyel, Örményes,
Kuncsorba településekkel 

2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde (nevelés)

Társulás keretében mûködik Fegyvernek székhellyel, Örményes,
Kuncsorba településekkel

3. Csorba Mikro- Térségi Szociális Gondozási Központ (szociális
ellátás)

Társulás keretében mûködik Fegyvernek székhellyel, Örményes,
Kuncsorba településekkel

4. Mûvelõdési Ház és Könyvtár (közmûvelõdés)

5. Polgármesteri Hivatal (igazgatás) 

2007 óta kör jegy zõ ség ben mû kö dik Ör mé nyes te le pü lés sel

2. Önállóan mûködõ  intézmények:

Az önál ló an mû kö dõ in téz mé nyek gaz da sá gi lag a Pol gár mes te ri Hi va -
tal hoz tar toz nak, mint ki je lölt önál ló an mû kö dõ és gazdálkodó
intézményhez.

1. Orvosi Rendelõ (egészségügyi ellátás)

2. Fegyverneki Vízmû és Községgazdálkodási Intézmény

    (községgazdálkodási feladatok ellátása)

3. Gyermekélelmezési Konyha (élelmezés)

3. Oktatás, nevelés helyzete

Fegy ver nek, Ör mé nyes és Kuncsorba te le pü lé sek kép vi se lõ- tes tü le te
két in téz mény fenn tar tó tár su lást ho zott lét re 2007. szep tem ber 1-jé -
vel az ok ta tás sal, ne ve lés sel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ra. Az új köz -
ne ve lé si tör vény sza ka sza i nak élet be lé pé sé vel a tár su lás a tör vény
ere jé nél fog va 2012. de cem ber 31-ével meg szûnt. Az is ko lák ál la mi
fenn tar tás ba adá sá nak fo lya ma ta a na pok ban fe je zõ dött be. Az ed dig
le zaj lott szak mai tö rek vé sek, ön kor mány za ti tevékenység ismertetése 
azonban elengedhetetlen ennek a területnek a bemutatásakor.

Az ok ta tás sal kap cso la tos fel ada to kat az Or czy Anna Ál ta lá nos Is ko la,
Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat látja el. 

A szak is ko lai ok ta tás ke re té ben az aláb bi szak mák el sa já tí tá sá ra van
le he tõ ség: he gesz tõ, szer ke zet la ka tos; vi rág kö tõ, - be ren de zõ, vi rág -
ke res ke dõ; cse cse mõ- és gyer mek ru ha ké szí tõ, fér fi sza bó, nõi sza bó;
dísz nö vény ker tész, gyü mölcs ter mesz tõ (ker tész), zöld ség ter mesz tõ
(ker tész); cuk rász, pin cér, sza kács. A szak is ko la mû köd te té se ket tõs
ered ménnyel jár, egy részt nem hagy ja el kal lód ni a fi a ta lo kat, más részt 
szak mát ad a ke zük be, me lyet akár hely ben vagy a környéken is
hasznosíthatnak. A szakiskola felszereltsége a környéken példaértékû.

Te le pü lé sünk erõs sé ge, hogy kö zép fo kú ok ta tás is mûködik.
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3.1. A fegyverneki oktatás rövid története

Ér de mes fel idéz ni rö vi den az ok ta tás tör té ne tét,mert a nap ja ink szak -
mai si ke rei, mû kö dé se a múlt ban gyökerezik.

A fegyverneki köz ok ta tás kez de tei Mácsay Sá mu el tak sás zsel lér, br.
Baldácsy An tal és br. Or czy Anna ne vé hez fû zõd nek. Mácsay Sá mu el
1821-tõl 1849-ig sa ját há zá ban ok tat ta az írás, ol va sás, val lás tan ele -
me it a sze gény ura sá gi szol gák ka to li kus ma gyar gye re ke i nek. Az
annaházi né met ajkú te le pe sek ré szé re br. Or czy Anna 1879-ben önál -
ló is ko lát épít te tett. 1925-ben Fegyverneken már négy ró mai ka to li -
kus is ko la mû kö dött. Az Or czy Anna Tag in téz mény fõ épü le te, az
1928-ban épült Szent Imre téri öt tan ter mes, ere de ti leg ró mai ka to li -
kus nép is ko la volt te le pü lé sün kön az elsõ eme le tes épü let. Az az óta el -
telt idõ alatt új szárnnyal, tor na te rem mel, te lep he lyek kel bõ vült, de
mind vé gig nagy köz sé günk fi a tal ja i nak ne ve lé sét, ok ta tá sát,
mûvelõdését szolgálta. 2000-ben alapítója iránti tiszteletbõl fölvette
az Orczy Anna Általános Iskola nevet. 

A Móra Fe renc Tag in téz mény je len le gi épü le te 1959/60-ban épült, ak -
kor még négy tan ter mes is ko lá nak. He lyet ka pott ben ne ta ná ri la kás,
könyv tár, úttörõszoba is. 

A nyolc va nas évek ele jén épült fel a négy tan ter mes épü let, majd a tor -
na te rem. Az is ko la 2001-ben vet te fel a Móra Fe renc Ál ta lá nos Iskola
nevet.

Je len leg az ál ta lá nos is ko la Fegyverneken 2 tag in téz mény ben, 8 te lep -
he lyen,a szak is ko la 2 te lep he lyen mûködik.

3.2. A mikrotérségi társulás létrehozása

2007-ben Fegy ver nek Nagy köz ség , Ör mé nyes Köz ség,  és Kuncsorba
Köz ség Ön kor mány za ta i nak Kép vi se lõ tes tü le tei az ok ta tá si-ne ve lé si
fel ada tok ha té ko nyabb és szín vo na la sabb el lá tá sa, to váb bá a költ ség -
ta ka ré kos ság ér de ké ben a he lyi ön kor mány zat ok tár su lá sa i ról és
együtt mû kö dé sé rõl szó ló 1997. évi CXXXV. Tv. 8. §. alap ján 2007. szep -
tem ber 1-jei ha tállyal - a 157/2007. (VI. 29.) sz. ön kor mány za ti ha tá -
ro zat szerint - közös üzemeltetésû intézményfenntartói társulást
hoztak létre. 

A tár su lás ál tal fenn tar tott in téz mény – az Or czy Anna Ál ta lá nos Is ko -
la, Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat - alap fel adat ként
ál ta lá nos is ko lai, szak is ko lai és pe da gó gi ai szak szol gá la ti fel ada tot lát
el Fegyverneken, Ör mé nye sen és Kuncsorbán. Az új is ko la szer ke zet -
ben egye sült a két fegyverneki, az örményesi és a kuncsorbai ál ta lá nos
is ko la, to váb bá in téz mény egy ség ként ré szé vé vált az in téz mény nek a
szak is ko la is. 2009-ben bõ vült a szol gál ta tá si paletta, megalakult az
iskola új intézményegysége, a pedagógiai szakszolgálat. 

3.3. Az iskola jellemzõi

A mikrotérség is ko lá ja több mint 800 ta nu ló szá má ra kö te le zõ fel vé -
telt biz to sít a kép vi se lõ tes tü le tek ál tal meg sza bott kör zet ha tá ron be -
lül la kók nak. Az igény be ve võk szocio- kul tu rá lis hát te re igen el té rõ,
to váb bá a szü lõi ház el vá rá sa az is ko la felé na gyon szé les ská lán mo -
zog, ezért az ok ta tás-ne ve lés te rü le tén az in téz mény igen sok szí nû. E
sok szí nû ség szak mai szem pont ból ko moly fel adat elé ál lít ja a ne ve lõ -
tes tü le tet. A pe da gó gu sok ré szé rõl komp lex hoz zá ál lást kí ván a ha gyo -
má nyok ápo lá sa, a te het ség fel fe de zé se és ki bon ta koz ta tá sa, és
eset le ge sen a hát rá nyos hely zet tel, ta nu lá si nehézségekkel,
leszakadással küzdõ általános iskolás és szakképzõ tagozatos tanulók
integrált fejlesztése.
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Alap el vek az is ko lai ne ve lés ben

– minden tanuló élhet a törvény és a belsõ szabályzatok által
biztosított jogaival,

– minden tanuló megkapja a szeretetteljes nevelést, tanulásához a
nyugalmat és támogatást, bajban, gondjainak megoldásában a
segítséget,

– minden tanuló részt vehet a hiánypótló, a felzárkóztató, illetve a
tehetséggondozó foglalkozásokon.

3.3.1. Intézményi jellemzõk

A ta nu lói össze té tel

Az Or czy Anna Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és EPSZ há rom te le pü lés
ta nu ló i nak nyújt ok ta tá si-ne ve lé si alapellátást.

A te le pü lé sen lakó ál ta lá nos is ko lás korú ta nu ló kat la kó kör ze tük sze -
rint az is ko la két tag in téz mé nye - az Or czy Anna Ál ta lá nos Is ko la In téz -
mény egy ség és a Móra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény - lát ja el,
az üre sen ma radt fé rõ he lyek függ vé nyé ben kor lá to zott mér ték ben a
ta nu lók nak és szü le ik nek le he tõ sé gük van a tag in téz mé nyek kö zöt ti
vá lasz tás ra is. A gye re kek szük ség sze rint fej lesz tõ pe da gó gus, gyógy -
pe da gó gus és lo go pé dus szol gál ta tá sa it is igény be ve he tik. Az eny he
fok ban ér tel mi fogyatékos tanulók a Móra Ferenc Általános Iskola
Tagintézményben eltérõ tagozaton tanulhatnak.

Ör mé nyes te le pü lé sen a gye re kek ál ta lá nos is ko lai el lá tá sá ról a Szalai
Sán dor Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény gon dos ko dik. A gyógy pe da gó -
gus és lo go pé dus szol gál ta tá sa i ból az ide járó tanulók is részesülnek. 

Kuncsorba te le pü lé sen a fel sõ ta go za tos ta nu lók is ko la busz igény be -
vé te lé vel át jár nak az örményesi is ko lá ba, az alsó ta go za to sok a hely -
ben mû kö dõ 1-4. osz tá lyos tagintézményben tanulnak.

Szak is ko lai ta go zat al kal mas az in téz ményt vá lasz tó fegyverneki,
örményesi és kuncsorbai fi a ta lok be fo ga dá sá ra, de raj tuk kí vül más te -
le pü lé sek di ák ja it is szí ve sen látják az intézményben.

A ta nu lói lét szám a mû kö dés szem pont já ból je len tõs fon tos ság gal bír.
Or szág szer te ér zé kel he tõ a ta nu ló lét szám csök ke né se és ez ál tal az ok -
ta tó-ne ve lõ mun ka el le he tet le nü lé se az érin tett ok ta tá si in téz mé nyek -
ben, füg get le nül at tól, hogy az intézményben minõségi munkát
végeznek-e, vagy sem. 

Az Or czy Anna Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és EPSZ hely ze te e szem -
pont ból fe le más ké pet mu tat. A fegyverneki fel adat-el lá tá si he lye ken a 
ta nu ló lét szám ala ku lá sa egy elõ re nem okoz je len tõs prob lé mát, de a
be is ko lá zás min den tan év ben fo ko zott fi gyel met ér de mel. Az
örményesi és kuncsorbai tag in téz mé nyek ben min den diák el vesz té se,
vagy meg nye ré se nagy hatással van a tagintézmények jövõjét tekintve. 

A fegyverneki fel adat-el lá tá si he lyek re be já ró ta nu lók ra az ál ta lá nos
is ko lai kor osz tály nál el sõ sor ban Tiszabõrõl, a szak kép zõ ta go za ton
Tiszabõrõl, Ör mé nyes rõl, Kuncsorbáról és Törökszentmiklósról szá -
mít ha tunk.
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A ta nu ló cso por tok szá ma és az át lag lét szám fel adat-el lá tá si he lyen -
ként a 2011/2012-es tanévben:

– Általános iskola

évf.

Orczy Anna
Általános
Iskola és
Szakiskola
Intézménye.

Móra Ferenc
Általános
Iskola
Tagintézmény

Szalai Sándor
Általános
Iskola
Tagintézmény

Kuncsorbai
Általános
Iskola
Tagintézmény

Össz.

Csop.
sz.

átl.
létsz,
fõ

Csop.
sz.

átl.
létsz,
fõ

Csop.
sz.

átl.
létsz,
fõ

Csop.
sz.

átl.
létsz,
fõ

Csop.
sz.

átl.
létsz,
fõ

Alsó 

1. 2 21 2 18
1 27

1 10

4,75 19,3 

2. 2 18 2 18 4,75 19,6 

3.. 2 19 2 24
1 16

4,75 20 

4.. 2 17 2 22 4,75 17,5 

Felsõ

5.. 2 19 2 20 1 13 5 17,3 

6.. 2 19 2 22 1 10 5 17 

7.. 2 18 2 21 1 9 5 16 

8.. 2 17 2 25 1 7 5 16,3

Össz. 16 18,5 16 21,3 6 13,7 2 10 40 17,9 

– Szakiskola

Csoportok száma átlaglétszám

Szakiskola

9.o. 1 36 fõ

10.o. 1 22 fõ

11.o. (pincér) 1 15 fõ

12. o. (pincér) 1 13 fõ

12.o. (zöldségtermesztõ) 1 13 fõ

13.o. (pincér) 1 5 fõ

13.o. (szerkezetlakatos) 1 11 fõ

Szakiskola összesen 7 16,4 fõ

3.3.2. Az iskola mûködési feltételei

Az Or czy Anna Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la In téz mény egy ség hez
tar to zó épü le tek fõbb jellemzõi:

Megnevezés Cím Tantermek száma Beépített terület

Székhely Dózsa Gy. út 2.

8 terem 870 m2

tanári, irodák

Tornaterem 530 m2

Szakképzõ I. Felszabadulás u. 165. 2 terem,
szaktanterem, irodák 245 m2

Tornaszoba Felszabadulás út 152. Tornaszoba 97 m2

Szakképzõ II. Felszabadulás út 149. 1 terem, tankonyha,
tanétterem 210 m2

Sárga Iskola Felszabadulás út 133. 8 terem 568 m2

Szakképzõ III: Felszabadulás út 161/a. 2 terem, mûhely

Iskolai könyvtár Felszabadulás út 165/b. könyvtár 2004-ben teljes
felújítás

Ne ve lé si cé lok

Az is ko la a te het ség gon do zó, fel zár kóz ta tó, szo ci á lis, szo ci a li zá ci ós,
élet mód-min ta adó és pá lya ori en tá ci ós funk ci ót lát ja el.
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3.3.4. Spe ci á lis prog ra mok

– Képesség-kibontakoztató és integrációs tevékenységet segítõ
pedagógiai módszerek bevezetése 

– Belsõ Gondozói Rendszer - a Móra tagintézményben kialakított
tevékenységrendszer, mely szervezeti keretet és cselekvési módot, 
formát jelent a pedagógus számára osztálya, illetve az egyes
tanulók fejlõdésérõl tervszerûen gyûjtött információk alapján. A
belsõ gondozó iskolai szinten koordinálja ezt. Ennek a folyamatnak 
a tanár is részese, hiszen osztálytermi elszigeteltségbõl kilépve
konzultál a belsõ gondozóval az elért eredményekrõl, a lehetséges
fejlesztésekrõl. Így a BGR segíti õt abban, hogy szemléletében,
munkamódszerében, tanítási eszközrendszerében az eredmények
hagyományos regisztrációján túljutva képes legyen az adatok
elemzése nyomán fejlesztési terv készítésére, kivitelezésére azért,
hogy a tanulmányi munka minõségét folyamatosan biztosítani
tudja.

A mo dell alap ja: A ta nu ló gon do zá si rend szer ki épí té se, me lyet an nak
ér de ké ben mû köd te tünk, hogy a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat fo lya ma to -
san ja vít ha tó, fejleszthetõ legyen.

Az elem zõ ér té ke lés cél ja: A le ma ra dás és elõ re ha la dás fel tér ké pe zé -
se. In for má ci ók gyûj té se után dön tés a ta ní tá si-ta nu lá si folyamat
további menetérõl.

A kom pe ten cia-ala pú ok ta tás

A kom pe ten cia-ala pú ok ta tás meg va ló sí tá sa az Or czy tag in téz mény -
ben a HEFOP 3.1.3. pá lyá zat kap csán va ló sult meg. Ez az új pe da gó gi ai
meg kö ze lí tés ki ha tás sal van a ta nu lás sal kap cso la tos te vé keny ség re, a
te het ség ki bon ta koz ta tá sá hoz szük sé ges te vé keny ség re, a ta nu lá si ku -
darc nak ki tett ta nu lók fel zár kóz ta tá sát se gí tõ te vé keny ség re, a sze mé -
lyi ség fej lesz tés sel kap cso la tos pe da gó gi ai te vé keny ség re és a
közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenységre is. Ennek
érdekében:

Te het ség gon do zás az is ko lá ban

Egyes tan tár gya kat, me lyek nél a nagy lét szám aka dá lyoz za a ha té kony 
mun kát, cso port bon tás ban oktatják.

Cso port bon tás

– Idegen nyelv
– Matematika fakultáció
– Olvasás és írás fakultáció
– Idegen nyelv
– Informatika
– Technika
– Matematika fakultáció
– Magyar fakultáció
– Idegen nyelv
– Matematika fakultáció
– Olvasás és írás fakultáció
– Idegen nyelv
– Technika
– Matematika fakultáció
– Magyar fakultáció
– Szükség szerint

 Idegen nyelv
 Informatika

– Idegen nyelv
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– Informatika
– Szakmai alapozó és elõkészítõ

Szak mai kí ná la ta a ven dég lá tás-ide gen for ga lom, a me zõ gaz da sá gi a
gé pé szet a könnyû ipar és a ke res ke de lem szak ma cso por tok hoz
tartozó szakmákat érinti.

Szak mai kí ná lat a  11-12. év fo lya mon

A kép zé si pro fil ba az aláb bi OKJ sze rin ti szak ké pe sí té sek tar toz hat -
nak:

Szakmacsoport Szakképesítés megnevezése Elágazások köre

gépészet

hegesztõ

szerkezetlakatos

virágkötõ, -berendezõ, virágkereskedõ

könnyûipar szabó

csecsemõ- és
gyermekruha-készítõ

férfi szabó

nõi szabó

mezõgazdaság

dísznövénykertész

kertész
gyümölcstermesztõ

zöldségtermesztõ

vendéglátás- idegenforgalom

cukrász

pincér

szakács

3.3.5. Is ko la fej lesz té si ter vek

Az is ko la jö võ jét alap ja i ban ha tá roz za meg az el lá tan dó gye re kek lét -
szá ma. A kö zép- és hosszú távú ter ve ket e mu ta tó ra ala poz va ala kí tot -
ták ki. Az utób bi évek in téz mé nyi lét szá ma az alábbiak szerint alakult: 

– 2007. októberi statisztika 958 fõ

– 2008. októberi statisztika 941 fõ

– 2009. októberi statisztika 907 fõ

– 2010. októberi statisztika 864 fõ

– 2011. októberi statisztika 842 fõ

Az ada tok ból jól lát szik hogy öt év alatt a lét szám több mint 110 fõ vel
csök kent. Te le pü lé se ink de mog rá fi ai hely ze tét vizs gál va azon ban ki -
de rül, hogy a 2011. évi adat hosszú távon tartható. 

Leg fon to sabb ter vek a jö võ re néz ve:

– Az Orczy Anna Tagintézmény három telephelyének kiváltása egy
új iskolarész építésével (8+4 tantermes iskola)

– A Móra Ferenc Tagintézmény épületeinek felújítása

– A Szalai Sándor Tagintézmény belsõ rekonstrukciója

– A kuncsorbai Tagintézmény épületének felújítása

4. Óvoda Intézmény 

Fegyverneken 4 tag óvo da mû kö dik. A 4 tag in téz mény ben össze sen
274 kis gye rek re 21 óvó nõ fel ügyel 12 cso port szo bá ban. A böl csõ de 15 
fé rõ he lyes, ami ma xi má lis ki hasz nált ság gal mûködik.

Az óvo dák nak he lyet adó épü le tek 1920-1930-as évek ben épül tek,
nem óvo dai funk ci ó val, je len le gi ál la po tuk több szö ri át épí tés sel jött
lét re. 2009-ben si ke rült fel újí ta ni a Szapárfalui tag óvo dát, 2010-ben
az Újtelepi tagóvodát.
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A Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl csõ de alap te vé keny sé gei
közé tar to zik az óvo dai ne ve lés, böl csõ dei el lá tás, a gyógy pe da gó gi ai
el lá tás, a töb bi gyer mek kel együtt ne vel he tõ tes ti, ér zék szer vi, eny he
ér tel mi, be széd- és más fo gya té kos sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek
el lá tá sa, va la mint a be il lesz ke dé si, ma ga tar tá si, ta nu lá si ne héz sé gek -
kel küzdõ gyermekek ellátása, óvodai fejlesztõ program mûködtetése.

4.1. Óvoda Intézmény mûködése

Fegy ver nek négy tag óvo dá ja 12 cso port ban fo gad ja az óvo dás ko rú
gyer me ke ket. Az óvo dák szer ve ze ti össze vo ná sa 1982-ben tör tént,
ami kor a szak mai önál ló ság mel lé a bér gaz dál ko dá si jogkört is
megkapta.

1991-ben a fenn tar tó ön kor mány zat önál ló an mû kö dõ, és gaz dál ko dó
költ ség ve té si szerv vé ne vez te ki az intézményt.

2007. szep tem ber 1-jé vel há rom te le pü lés ön kor mány za tá nak kép vi -
se lõ-tes tü le tei (Fegy ver nek -   Ör mé nyes - Kuncsorba) in téz mény fenn -
tar tó tár su lást ho zott lét re – Ti sza vi rág Nap kö zi Otthonos Óvoda és
Bölcsõde néven.

Cél ja az óvo dai ne ve lés fel ada ta i nak ha té ko nyabb, szín vo na la sabb el -
lá tá sa a költ ség ha té kony ság ér de ké ben, me lyet mikrotérségi ke re tek
között lát el jelenleg is.

Böl csõ de 

2008. ja nu ár 1-tõl egy böl csõ dei cso port be in dí tá sát hagy ta jóvá a há -
rom te le pü lés kép vi se lõ tes tü le te, amely szak mai önál ló sá gát meg tart -
va az óvo dai te lep he lye ként mû kö dik: 10 fé rõ hellyel - je len leg 14
gyer mek ve szi igény be jól fel sze relt he lyi sé ge ket és ud vart. A böl csõ -
dét a tár sult településekrõl is igénybe veszik a szülõk. 

4.2. Az óvoda rövid története

Az óvo da tör té ne te a XIX szá zad ra nyú lik vissza. 1890-ben jegy zik az
elsõ óvo dai cso por tot, amely az ak ko ri „vas ke resz tes” is ko lá ban mû -
kö dött – egy cso port tal. Ezt az óvo dai cso por tot óvó bácsi vezette.

Ne ve lõ mun ká ról ez idõ tájt nem be szél tek – fel ada ta a gyer mek meg õr -
zés volt. Az elsõ Kis ded óvó az Annaházi te le pü lés ré szen – és
Közép-Fegyverneken épült 1896-ban. Ezek az óvo dák egé szen az
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50-es évek ele jé ig 1-1 cso port tal mû köd tek, 50-70 gyer mek járt a
csoportokba.

A te le pü lés déli ré szén az 1920-as évek vé gén ún. „me ne dék há zak”
funk ci o nál tak óvodaként. 

Az óvo dák fej lõ dé se az 50-es évek vé gén in dult el, a je len le gi ar cu la tu -
kat az 1970-es évek ben kapták.

2000 után fo lya ma to san szé pül tek és újul tak meg az ere de ti épü le tek,
ame lyek kor sze rû sí tés sel az EU nor mák és elõ írá sok nak meg fe le lõ en
kerültek felújításra. 

Je len leg a 12 óvo dai cso port ban 285 kis gyer mek ve szi igény be az óvo -
dai el lá tást, ez az óvo dás ko rú kor osz tály 90%-a.

Tér sé gi von zá sa is van az óvo dák nak, az el múlt 20 év ben át la go san
8-12 gyer mek vet te igény be más te le pü lés rõl az óvo dai fé rõ he lyet (Pl.: 
Tiszabõ, Sur ján) .  1990. óta el uta sí tott fegyverneki gyer mek nem volt,
min den je lent ke zõ fel vé telt nyert. 

Kis csök ke nés ta pasz tal ha tó a szü le té sek szá má ban, ami a 20 év alatt
azóvodába járó gyer me kek szá má ban is 15-20 fõt je len tett Ez a gyer -
mek lét szám csök ke nés vi szont po zi tí van be fo lyá sol ja a cso por tok lét -
szá mát, a kö zel 30 fõs cso por tok átlagosan 22-25 fõre csökkentek.

– 1992-ben 301

– 2000-ben 290

– 2006-ban 275

– 2012-ben 285 gyermek járt óvodába.

Mi vel a cso por tok szá ma gya kor la ti lag 20 éve vál to zat lan, a sze mé lyi
ál lo mány is vál to zat lan, ami azt bi zo nyít ja, hogy az óvo dai el lá tás szük -
sé ges sé gét tá mo gat ja a fenn tar tó, az ott fo lyó mi nõ sé gi nevelõmunkát
pozitívan értékeli.

Je len le gi sze mé lyi ál lo mány: 21 fõ óvo da pe da gó gus, 15 fõ daj ka, 4 fõ
gaz da sá gi dol go zó, 3 fõ böl csõ dei alkalmazott.

Az óvo dák meg fe le lõ kom fort tal ren del kez nek, tisz ta-esz té ti kus, kül -
sõ-bel sõ kör nye zet biz to sít ja a gyer me kek fejlõdését.

Min den mun ka kör ben az elõ írt
vég zett ség gel ren del kez nek a
dolgozók.

Fo ko za to san nõ a szak dip lo má val
ren del ke zõ óvo da pe da gó gu sok
szá ma, ami a ne ve lõ mun ka mi nõ sé -
gi vég re haj tá sát szol gál ja, va la mint
csak olyan egyéb szol gál ta tást vál -
lal, ami hez a sa ját szak em ber há ló -
za tot biz to sí ta ni tud ja.(ze nei
elõ ké szí tõ, gyer mek tánc-nép tánc,
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ovi-tor na, víz hez szo ka tás-úszás elõkészítés,  fejlesztõpedagógia,
logopédia)

4.3. Nevelõmunkájuk célja: 

A ne ve lõ mun kát a tra di ci o ná lis ér té kek re építik

Alap ve tõ cél olyan gyer me kek ne ve lé se, akik meg ta nul nak együtt mû -
köd ni, al kal maz kod ni, meg fe le lõ en kom mu ni kál ni, vál ja nak olyan fi a -
ta lok ká, akik sze re tik a ter mé sze tet, kö tõd nek a te le pü lé sük höz, jól
tá jé ko zód nak a kör nye ze tük ben, le gye nek nyi tot tak az újra,
befogadóak a szépre, az igényességre.

A he lyi Óvo dai Ne ve lé si prog ram ezek re az el vek re épül. Ki emelt sze -
re pet kap az egész sé ges élet mód-tes ti ne ve lés fel adat rend sze re, a ze -
nei kul tú ra alap ja i nak a le ra ká sa, a he lyi ha gyo má nyok és szo ká sok
ápo lá sa, kör nye ze tük meg is me ré se – környezetkultúra,
környezetvédelem.

Ebbe a fo lya mat ba épül be a ját szó ud va rok fe lül vizs gá la ta (78/2003.
(XI.27.) GKM rend.) és a já ték esz kö zök fo lya ma tos pót lá sa, cse ré je, -
amely a négy óvo da ese té ben még a táv la ti fel ada tok megvalósítását is
szolgálja.

4.4.  Mikrotérségi szerep pozitív hatása 

Az in téz mény fenn tar tó tár su lás mik ro tér sé gi sze re pe a gaz dál ko dás
fo lya ma tá ban is je len tõs elõ re lé pést ho zott. Ezen idõ szak alatt 3 óvo da 
egy ség került felújításra.

Ne ve lõ mun ka ered mé nyes sé ge és ha té kony sá ga a kör nye zõ te le pü lé -
sek re is egy ér tel mû po zi tív hatást váltott ki.

„Jó gya kor lat” be mu ta tó he lye lett a fegyverneki óvo da va la mennyi
egy sé ge, ami nem csak a kör nye zõ te le pü lé sek rõl von zott szak em be re -
ket, ha nem a me gye tá vo lab bi köz sé ge i bõl, vá ro sa i ból is (pl.:
Abádszalók, Tomajmonostor, Kunhegyes).

A ne ve lõ tes tü let kre a ti vi tá sa, in no vá ci ós tö rek vé se fej lett ne ve lõ mun -
kát ered mé nyez Okos-koc ka mód szer ta na, Moz gás kot ta mód szer al -
kal ma zá sa, INTEGRÁLT NEVELÉS).
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4.5. Nemzetközi kapcsolatok

Az óvo da ne ve lõ kö zös sé ge büsz ke azok ra a nem zet kö zi kap cso la tok -
ra, amely 2004 óta fo lya ma to san bõvül.

A Szlo vá ki ai fegy ver nek (Zbornyiky) óvo dá já val 2004, a Né met or szá gi 
Siegen vá ros AWO és BÁRKA óvo dá já val 2006 óta tart fenn szak mai
kap cso la tot. Éven te köl csö nös az egy más hoz tett szak mai lá to ga tás,
kö zös kon zul tá ció és nevelõi program.

2012. áp ri lis 3-án az Er dé lyi nagy vá rad Or so lya óvo dá já val kö töt tek

együtt mû kö dé si meg ál la po dást – amely szin tén a köl csö nös szak mai
együttmûködést segíti.

Ezen ter vek kö zött sze re pel a szü lõ – gyer mek - óvo da együt tes lá to ga -
tás le he tõ sé ge is.

4.6. Táv la ti ter vek

Ját szó ud va rok fel sze re lé sé nek gya ra pí tá sa, ez zel egyi de jû leg szak mai
ren dez vé nyek, sport na pok, be mu ta tók hely szí né nek biztosítása,
szervezése.

Mik ro tér sé gi funk ció meg õr zé se-tér sé gen be lül az in no vá ci ós fo lya -
ma tok fel vál la lá sa, prezentálása.

5. Egészségügyi ellátás

A te le pü lé sen járó be teg el lá tás mû kö dik, há rom há zi or vo si, két gyer -
mek or vo si, két fog or vo si és négy vé dõ nõi kör zet tel. Ez a kör nyék el lá -
tott sá gá hoz ké pest jó nak mond ha tó. A hét vé gi ügye le ti el lá tást tár sult
for má ban old ja meg a te le pü lés. A te le pü lé sen két gyógy szer tár mû kö -
dik, mely el lát ja Ör mé nyes és Tiszabõ köz sé ge ket is. A te le pü lés föld -
raj zi el he lyez ke dé sé bõl és az egész ség ügyi inf rast ruk tú ra (fi zi kai,
hu mán) fej lett sé gé bõl adódóan mikrotérségi szerepet tölt be és ez a
jövõben erõsödni fog.

5.1. Egészségügyi ellátás története:

A te le pü lés min dig nagy fi gyel met for dí tott az or vo si el lá tás za var ta lan 
biz to sí tá sá ra, az egész ség ügyi rend szer mi nõ sé gi mûködtetésére. 

Már 1906-ban egy köz sé gi or vo sa, egy gyógy sze ré sze és egy köz sé gi
bá bá ja volt a te le pü lés nek.

1925-ben egy kör ze ti or vos, két ma gán or vos, há rom köz sé gi és egy
ma gán bá ba lát ta el a lakosságot.

1953-ban meg ér ke zett a má so dik kör ze ti or vos, majd 1989. jú li us
1-jén a har ma dik. 

A szak or vo si te en dõk el lá tá sa te rü le tén alap ve tõ vál to zá sok kö vet kez -
tek be a fog szak or vo si és a gyer mek or vo si ellátás területein. 

1968- 2006. de cem ber 31-ig 1 fõ dol go zott fog szak or vos ként a te le pü -
lé sen.

1945-tõl van vé dõ nõi el lá tás a te le pü lé sen. Kez det ben 2 fõ, majd
1996-tól há rom fõ tel je sí tet te az ellátást.
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1990-ben há rom kör ze ti or vos, egy gyer mek or vos, 2 fog or vos és há -
rom vé dõ nõ lát ta el a lakosokat.

2000. 02. 15-tõl 2 gyer mek or vos, 2005-tõl há rom te rü le ti vé dõ nõ és
egy is ko la vé dõ nõ dol go zott a rendelõben.

5.2. Tárgyi feltételek

A tár gyi fel té te lek alap ja i ban
vál toz tak meg. 

1945-1960-ig az or vo si ren de lés 
a szol gá la ti la ká sok nál ki ala kí -
tott ren de lõk ben tör tént.
1959-tõl or vo si ren de lõ ben,
majd1968. de cem ber 22-én
meg tör tént az új 6 mun ka he lyes
or vo si rendelõ használatba
vétele.

El he lye zést nyert:  

–  3 fõ általános orvos

–  1 fõ fogorvos

–  1 fõ 2,5 órás napi rendelési idõvel gyermek szakorvos.

1969-ben Fegy ver nek Szapárfalu tér ség ben is meg épült az or vo si ren -
de lõ.

1986-ban a régi ren de lõ höz kap -
csol tan meg épült az új kor sze rû -
en fel sze relt épü let szárny,
mely ben he lyet kapott:

– 2 fogorvos rendelõ

– 1 gyermek szakorvosi rendelõ

– 1 laboratóriumi helyiség.

A gyer mek szak or vo si ren de lõ
és a la bo ra tó ri um he lyi sé gek ben 
je len leg vé dõ nõi szol gá lat

mûködik.

Fej lesz té sek

Az Észak-Alföldi Ope ra tív prog -
ram 4.1.2/A-2008-0011 szá mú
pá lyá za ti pro jekt 2009. ok tó ber
28-án kez dõ dött és 2010. jú ni us
25-én zá rult, mely tar tal maz ta a
fegyverneki Köz pon ti Or vo si
Ren de lõ bõ ví té sét, re konst ruk -
ci ó ját, komp lett aka dály men te -
sí té sét, va la mint or vo si
mû sze rek, esz kö zök be szer zé -
sét. A bõ ví tett Or vo si Ren de lõ -
ben he lyet ka pott 2 új házi

gyer mek or vo si ren de lõ, egy gaz da sá gi iro da, pin ce és ka zán he lyi ség,
va la mint ügyeleti rendelõ, orvosi -, asszisztensi- és gépkocsivezetõi
szoba.

A ren de lõ hasz nos alap te rü le te a bõ ví tést kö ve tõ en 679 m2 lett, eb bõl
a régi épü let rész 383 m2, az új (fo gá szat és vé dõ nõk épü le te) föld szin ti 
ré sze 166 m2, emelet 130 m2.
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A pá lyá zat leg fon to sabb cél ja az alap el lá tás ke re te in be lül a gyó gyí tás
be teg el lá tás szak mai szín vo na lá nak emelése volt. 

5.3. Ellátotti létszám alakulása 

Az or vo si ren de lõ ben az egész ség ügyi alap el lá tást – mint kö te le zõ ön -
kor mány za ti fel ada tot – vál lal ko zó or vo sok, il let ve köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban álló egészségügyi dolgozók végzik.

Az in téz mény ben há zi or vo si-, házi gyer mek or vo si-, fo gá sza ti-, ügye le -
ti- és vé dõ nõi szol gá lat mûködik. 

Va la mennyi el lá tá si for má já ban az el lá tott te le pü lé sek be teg for gal ma
2012-ben össze sen 64441 fõ.

Az is ko la-egész ség ügyi el lá tást is ko la or vos és vé dõ nõ együt tes szol -
gál ta tá sá ból lát ják el fog or vos és fo gá sza ti asszisz tens
közremûködésével.

Az in téz mény ben fog lal ko zás- egész ség ügyi szol gál ta tást vé gez a
Salus-Med 2000. Egész ség ügyi Szol gál ta tó Bt. ke re te in be lül Dr. Tóth
Sa rol ta az Or vo si Ren de lõ vel kö tött megállapodás alapján.

Há zi or vo si, szak or vo si el lá tá si ada tok:

Háziorvos
Házi
gyermekorvos Fogászat Védõnõk

Orvosi körzet: 3 db 2 db 2 db 3+1 db

Ellátottak száma 5.583 fõ 1.573 fõ 7.095 fõ 523+766 fõ

Egy körzetre jutó ell. 1.861 fõ 786 fõ 3.547 fõ       

Az egy há zi or vo si kör zet re jutó el lá tot tak (há zi or vos hoz be je lent ke -
zet tek) szá ma jó val meg ha lad ja az or szá gos és a me gyei (1641
fõ/körzet) átlagot.

Az össze vont há zi or vo si ügye let

Az ügye le ti szol gá lat ban részt ve võ há zi or vos ok az ön kor mány zat tal
kö tött szer zõ dés ben rög zí tet tek sze rint vesz nek részt. Össze vont
ügye le ti szol gá lat mû kö dik Fegy ver nek, Ör mé nyes és Kuncsorba te le -
pü lé sek el lá tá sá val. Az el lá tan dó la kos ság szám kö zel 9.000 fõ. Az
ügye le ti idõ ben hét köz nap ren de lé si idõn kí vül, ün nep nap okon és hét -
vé ge ken a nap 24 órá já ban el ér he tõ a szak sze rû or vo si el lá tás. Az
ügye let ben 9 fõ háziorvos, 5 fõ asszisztens és 3 fõ gépkocsivezetõ vesz
részt

Az össze vont há zi or vo si ügye let for gal ma:

Összevont  
Orvosi 
Ügyelet helye

A
szolgálatban
résztvevõ
orvosok
száma
összesen

Egy
alakalommal
az ügyeletet
ellátó
orvos/ok
száma

Ügyeleten
megjelent
betegek
száma

Hívásra
történõ
betegellátás

Mentõszáll.
igénybevétel

Év 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Fegyvernek 6 8 1 1 2813 2968 1098 2015 58 63

Az el múlt év ti ze dek alap ján meg ál la pít hat juk, hogy je len tõs fej lõ dé sen 
ment ke resz tül az egész ség ügyi el lá tás te le pü lé sün kön. Bí zunk ben ne,
hogy Fegy ver nek vá ros sá nyil vá ní tá sá val von zób bá vá lik a szak dol go -
zók szá má ra és le he tõ sé günk lesz szak ren de lé sek meg szer ve zé sé re is
a lakosság magasabb szintû ellátása érdekében.

6. Szociális ellátás rendszere

Fegy ver nek szo ci á lis el lá tó rend sze ré rõl meg ál la pít ha tó, hogy adek vát 
le he tõ sé gek biz to sí tot tak. Az ön kor mány zat la kos ság szám sze rin ti kö -
te le zõ szol gál ta tá sai biz to sí tot tak, az el lá tó rend szer a te le pü lé sen ki -
épí tett. Az ön kor mány za ta a kö te le zõ alap el lá tá son felül a te le pü lés
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vi szony lag nagy te rü le ti te rü le ti el osz tott sá gá nak meg fe le lõ en 3 Idõ -
sek Klub ját tart fenn nap pa li el lá tás ban. A te le pü lé sen a sza ko sí tott el -
lá tás ban 2 ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény vesz részt az idõs
el lá tás ré sze ként. Az egy más ra épü lõ szolgáltatást az
Önkormányzaton kívül a Megyei Önkormányzat és a szociális
vállalkozásban mûködõ KHT. biztosítja.

A tár sa dal mi lag ki re kesz tett cso por tok kö zül a te le pü lé sen je len tõ sen
emel ke dett a moz gás fo gya té ko sok szá ma, a nyil ván tar tott pszi chi át ri -
ai be te gek szá ma, csök kent vi szont a haj lék ta lan ság gal ve szé lyez te tet -
tek köre, és az ef fek tív (va lós) haj lék ta lan sze mé lyek szá ma sem
nö ve ke dett. A pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek száma az elmúlt
évek során kis mértékben emelkedett.

6.1. Fegyvernek szociális ellátásának történeti áttekintése

A szo ci á lis szol gál ta tá sok fej lõ dé se, meg je le né sé tõl napjainkig.

1973-tól - 1990-ig

Ma gyar or szá gon 1962- óta lé te zik jog sza bá lyi alap ra he lye zett idõs el -
lá tás, mely nek fõ cél ki tû zé se a leg rosszabb kö rül mé nyek kö zött élõ
idõs em be rek nek tör té nõ segélynyújtás volt.

Fegyverneken 10 év múl va 1973. ok tó ber 1-jé vel in dult el in téz mé nyi
ke re tek kö zött a szo ci á lis el lá tás az Annaházi te le pü lés ré szen ÖREGEK 
NAPKÖZI OTTHONA elnevezéssel. 

Ez az in téz mény rend szer 3 fo ko za tú és egy más ba il lesz ke dõ fel ada tot
fog lalt magába:

– A tanács szakigazgatási szervén belül mûködõ szociális étkeztetést

– Házi gondozást

– Öregek napközi otthonát (ÖNO), melynek feladatellátásában a fõ
hangsúly a fizikai szolgáltatásokra, olcsó étkeztetésre,
tisztálkodási, mosási lehetõségre, rendszeres orvosi ellenõrzésre
korlátozódott.

Az ÖNO 20 fõ fé rõ hellyel és 2 fõ dol go zó val kezd te meg mû kö dé sét.

Házi gon do zás: (te rü le ti gon do zás) 

Az 1970-es évek ben a házi gon do zás te rén a tár sa dal mi gon do zó há ló -
zat ki épí té se volt a jel lem zõ. El sõ sor ban ön kén te sen vál lal ko zó tár sa -
dal mi gon do zók be vo ná sá val kezd ték, akik ké sõbb hi va tá sos
gon do zók ká vál tak. Tár sa dal mi bá zi sa a Vö rös ke reszt volt, fel ku tat ta a 
gon do zás ra szo ru ló kat, tanfolyami képzéseket szervezett a
gondozóknak.

Az 1980-as évek tõl 2 tí pu sú gon do zó há ló zat ala kult ki.

– hivatásos

– tiszteletdíjas gondozás

1986-1989 kö zött 37 fõ rõl 92 fõre emel ke dett a gon do zot tak szá ma.

Szo ci á lis ét kez te tés:

Az ak ko ri jog sza bály alap ján szo ci á lis ét kez te tés ben kell ré sze sí te ni
azt az öreg vagy csök kent mun ka ké pes sé gû, mun ka kép te len sze mélyt, 
aki egész sé gi ál la po ta mi att saját magát nem tudja ellátni.

1980-as évek ben 194 fõ vet te igény be ezt a szol gál ta tást. 1982. ok tó -
ber 1-jé vel a szapárfalui te le pü lés ré szen a mû kö dött az is ko la épü le té -
ben meg nyílt a má so dik  Öre gek Nap kö zi Ott ho na,  20 fõ fé rõ hellyel és
2 fõ dol go zó val.
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Te rü le ti gon do zá si köz pont ki ala kí tá sa:

1986. már ci us 1-jé vel Fegyverneken az ak ko ri jog sza bály ok nak meg -
fe le lõ en ki ala kí tás ra ke rült a KÖZSÉGI MODELL: egy gon do zá si köz -
pont több te le pü lés szo ci á lis el lá tá sá ért fe le lõs. Fel ada ta a te rü le ti
gon do zá si for mák egy szer ve zet be tör té nõ össze vo ná sa az idõs ko rú ak 
se gí té se, szakmai irányítás, szervezés, tanácsadás, ellenõrzés.

A két öre gek Nap kö zi Ott ho nán kí vül hoz zá in teg rál ták a házi se gít ség -
nyúj tást és a szo ci á lis ét kez te tést. A he lyi el lá tá si for mák biz to sí tá sa
mel lett, Tiszabõ, Ör mé nyes és Kuncsorba Szo ci á lis el lá tá sá nak szak -
mai irá nyí tá sa, ellenõrzése is a feladat volt.

1990-2007 kö zött:

Az 1990-es évet kö ve tõ en az ön kor mány za ti rend szer ki ala kí tá sa után 
az ál lam a szo ci ál po li ti ká ért vi selt fe le lõs sé gét meg osz tot ta az ön kor -
mány zat ok kal, mi vel lé nye ge sen na gyobb az is me re tük a he lyi kö zös -
ség va lós szük ség le te i rõl. En nek ér de ké ben sza bá lyoz ta a szociális
ellátásokat, szociális törvényt alkotott.

" A szo ci á lis rá szo rul tak ré szé re a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó el -
lá tást az ál lam, va la mint az ön kor mány zat ok gyakorolják.".

1991-ben a köz ség kö zép sõ ré szén a har ma dik Idõ sek Klub ja kezd te
meg mû kö dé sét 1996-tól az idõs el lá tás mel lett új szol gál ta tás ként jött
lét re a csa lád se gí tés, majd 1998-ban az új gyer mek vé del mi tör vény
ha tály ba lé pés ét kö ve tõ en pá lyá za ti for rá sok ból meg va ló sult ne gye dik 
te lep he lyen a csa lád se gí tõ és gyer mek jó lé ti szolgálat. Ezáltal két
szakmai egység különül el:

1) Idõsellátás:

– Idõsek Klubjai 3 telephelyen
– Étkeztetés
– Házi segítségnyújtás

2) Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat:

– Családsegítés
– Gyermekjóléti szolgáltatás

amely 2007. jú li us 01-ig állt fenn eb ben a szer ve ze ti for má ban.

6.2. Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ szerepe a helyi ellátórendszerben:

A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont a tö rök -
szent mik ló si Kis tér sé gen be lül mik ro-tér sé gi szin ten mû kö dik. Fegy -
ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta, Ör mé nyes Köz ség
Ön kor mány za ta és Kuncsorba Köz ség Ön kor mány za ta 2007. jú li us.
01-tõl in téz mény fenn tar tó tár su lás ke re tén belül hozta létre a
hatékonyabb gazdálkodás érdekében.

Te vé keny sé gi köre: szo ci á lis el lá tás szál lás nyúj tás nélkül.

Szol gál ta tá sai Fegy ver nek te le pü lé sen:

– étkeztetés
– házi segítségnyújtás
– nappali ellátás (idõsek)
– családsegítés
– gyermekjóléti szolgáltatás
– SOS segélyhívó telefonrendszer

A szo ci á lis tör vény sze rin ti min den kö te le zõ alap szol gál ta tást biz to sít
az önkormányzat.

Ön ként vál lalt fel adat. 2 te lep he lyen mû köd te tett Idõ sek Klub ja és a
Pol gár õr ség gel kö zö sen mû köd te tett SOS se gély hí vó te le fon rend szer.
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Szol gál ta tá sai Ör mé nye sen és Kuncsorbán:

– étkeztetés

– házi segélynyújtás

– nappali ellátás

– családsegítés

– gyermekjóléti szolgáltatás

Sze mé lyi fel té te lek:

Az in téz mény ben fog lal koz ta tot tak szá ma: 27 fõ, eb bõl 23 fõ szak dol -
go zó, 3 fõ gaz da sá gi al kal ma zott és a dol go zók szak ké pe sí té se a mun -
ka kör ük nek megfelelõen 100%-os. 

Az in téz mény te lep he lyei ren del kez nek a jog sza bály ban elõ írt tár gyi
fel té te lek kel. Tá la ló kony hái meg fe lel nek a HCCP mi nõ ség biz to sí tás
kö ve tel mé nye i nek. A te lep he lyek ren del kez nek önál ló te le fon há ló zat -
tal, internettel, szá mí tó gé pek kel, mo bil te le fo nok kal és a szakmai
munkát segítõ eszközökkel.

 Az in téz mény sze re pe a he lyi el lá tó rend szer ben:

Az in téz mény a te le pü lé sen egye dü li alap szol gál ta tá so kat nyúj tó in -
téz mény ként mû kö dik az 1993. évi III. tör vény (to váb bi ak ban szoc.
tv.) 56§ (1) és 59§ (1) alap ján. Az alap szol gál ta tá sok meg szer ve zé sé -
vel se gít sé get nyújt a szo ci á li san rá szo ru lók ré szé re sa ját ott ho na ik -
ban és la kó kör nye ze tük ben önál ló élet vi te lük fenn tar tá sá ban,
va la mint egész sé gi ál la po tuk ból, men tá lis ál la po tuk ból vagy más ok -
ból szár ma zó prob lé má ik meg ol dá sá ban. Az intézmény feladatellátása 
érdekében szoros együttmûködést alakított ki többet között:

– Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézõivel

– háziorvosokkal, ápolási otthonokkal

– átmeneti intézményekkel, helyi és környezõ ápolást-gondozást
nyújtó intézményekkel

– hajléktalan ellátást segítõ intézményekkel, a nyíregyházi Periféria
Egyesülettel

– a törökszentmiklósi Kapocs a Mozgássérültek Segítségére
Alapítvánnyal

– Szolnoki Esély Szociális Közalapítvánnyal

– Vöröskereszt szervezetével

– helyi Katolikus Karitas szervezetével

– pártfogói felügyelettel

– Áldozatsegítõ szolgálattal

– Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulással



48

Csor ba Mikrotérségi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont ál tal el lá tot -
tak szá ma (fegyverneki telephelyen)

Szak fel ada tok sze rint

Év Étkeztetés
Házi
segítségny
újtás

Nappali
ellátás

Idõsellátás
összesen

Családsegít
és éves
forgalma

Gyermekjól
éti
szolgáltatás 
veszélyezte
tett
gyermekek
száma

2006 112 fõ 24 fõ 111 fõ 244 fõ 3245 fõ 111 fõ

2007 126 fõ 24 fõ 91 fõ 241 fõ 3864 fõ 98 fõ

2008 112 fõ 33 fõ 89 fõ 234 fõ 3418 fõ 113 fõ

2009 115 fõ 31 fõ 85 fõ 231 fõ 4651 fõ 117 fõ

2010 110 fõ 34 fõ 90 fõ 238 fõ 3418 fõ 111 fõ

2011 164 fõ 30 fõ 90 fõ 284 fõ 2975 fõ 126 fõ

2012 150 fõ 29 fõ 90 fõ 269 fõ 1693 fõ 115 fõ

6.3. Az önkormányzat szerepe a személyes gondozást nyújtó 
ellátásokban  

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te mû kö dé -
se so rán ki emelt fi gyel met for dít az idõs kor osz tály ér de ke i re, szük -
ség le te ik fo lya ma tos fi gye lem mel kis éré sé re, a ró luk való
gon dos ko dás ra, épü let fel újí tás sal, szak mai esz köz be szer zés sel és az
el lá tot tak mi nõ sé gi kiszolgálása érdekében pszichológus
alkalmazásával.

A ki emelt el lá tá sá ra való te kin tet tel 2008-ban Fegy ver nek Ön kor -
mány za ta köz sé gi ka te gó ri á ban: "Me gyei Idõsb arát Ön kor mány zat”
ki tün te tést vehetett át. 

6.4. A településen mûködõ egyéb szociális intézmények

Fegyverneken két ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény mû kö dik.

– "Angolkert úti" IDÕSEK OTTHONA fenntartója a megyei intézmény
fenntartó központ. 2007. április 1-jével integrálásra került a
Törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthonával és
Rehabilitációs Intézményével. 2007-ig 50 fõ férõhellyel mûködött
2007 második felétõl 68 fõ férõhelyre bõvült. Kihasználtsága
100%-os.

– "Aranykor" IDÕSEK OTTHONA fenntartója "SENGA" Szolgáltató
KHT 50 fõ férõhellyel mûködik. Kihasználtsága 100%-os.

Mind két ápo lást, gon do zást
nyúj tó in téz mény és az alap szol -
gál ta tást nyúj tó in téz mény kö -
zött a szak mai kap cso lat jó. A
dol go zók kö zös to vább kép zé se -
ken vesz nek részt. Az in téz mé -
nyi kap cso la tok nak
kö szön he tõ en Fegy ver nek la -
kos sá gá nak a szo ci á lis biz ton sá -
ga megoldott a szociális
ellátásokkal.
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6.5. A település szociális ellátásának rövidtávú és hosszú
távú stratégiája

Spe ci á lis el lá tot ti cso por tok el lá tá sa:

A de mog rá fi ai mu ta tók az idõs ko rú szá má nak emel ke dé sét és a gyer -
mek lét szám ok csök ke né sét, a fo gya ték kal élõk, azon be lül a moz gás -
fo gya té ko sok szá má nak emel ke dé sét mu tat ják. A te le pü lé sen hi ány zó
el lá tá si for ma a spe ci á lis el lá tást igény lõk el lá tó rend sze re (fo gya ték -
kal élõk, pszi chi át ri ai be te gek, haj lék ta la nok). Nem kö te le zõ el lá tá si
for ma, de mi vel nincs meg a meg fe le lõ szo ci á lis el lá tó rend szer, min -
den kép pen in do kolt a te le pü lés nek ebbe az irány ba el in dul ni. A fel -
adat el lá tás hoz biz to sí tott a tárgyi és az intézmény szakember
létszáma is. Kevés ráfordítással megvalósíthatók a speciális ellátások.

Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás:

A 2.1.8. pont ban be mu ta tott SOS se gély hí vó te le fon rend szer a la kos -
ság meg elé ge dé sé re a te le pü lé sen ön ként vál lalt fel adat ként, a pol gár -
õr ség gel kö zö sen napi 24 órá ban mû kö dik. Cél ja a la kos ság
köz biz ton sá gá nak és egész ség ügyi sürgõs ellátásnak a megoldása. 

7. Gyermekélelmezési konyha

Önál ló an mû kö dõ ön kor mány za ti in téz mény. A te le pü lé sen je len leg
me leg ét kez te tést biz to sí tó in téz mény, mely ét te rem mel is
rendelkezik.

A Fegy ver nek Ön kor mány za ti Gyer mek élel me zé si Kony ha 2011. évi
gaz dál ko dá sá ról.

Az in téz mény ál tal fog lal koz ta tot tak lét szá ma 18 fõ. A tel je sí tett át la -
gos sta tisz ti kai ál lo má nyi létszám 17,65 fõ 

A ren del ke zés re álló épü le tek szá ma 4 db.

Az épü le tek alap te rü le te össze sen:

– Hársfa úti Konyha: 288 m2

– Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: 73 m2

– Volt Bölcsõde épületébõl igénybevett épületrész: 165 m2

– Hunyadi úti Étterem: 526 m2

Az 1500 ada gos gyer mek élel me zé si kony ha az 1970-es évek tõl mû kö -
dik,kez det ben a gyer me kek ré szé re, majd fo ko za to san a szo ci á li san el -
lá tot tak ré szé re a Gon do zá si Köz pont in téz mé nyei szá má ra. Sza bad
ka pa ci tá sá ig kül sõ fel nõtt ét kez te tést is el lát.A kony ha napi
1200-1600 adag ebé det ál lít elõ 2 kony ha épü let ben és a gyer me kek
ré szé re biz to sít reg ge lit, tízórait, ebédet és uzsonnát állít elõ hétfõtõl-
szombatig.

8. Fegyverneki Vízmû és Községgazdálkodási
Intézmény

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta ál tal ala pí tott Fegyverneki
Víz mû 156/1992.(XII.17.) sz ön kor mány za ti ha tá ro zat alap ján,
1993.ja nu ár 1-én kezd te meg mû kö dé sét, fel adat az ivó víz- szenny víz -
szol gál ta tás és halászati tevékenység.

Az önál ló an mû kö dõ költ ség ve té si szerv - je len le gi for má já ban -
2010.ja nu ár 1-tõl kezd te meg mû kö dé sét Fegyverneki Víz mû és Köz -
ség gaz dál ko dá si In téz mény né ven, ki bõ vült fel adat kör rel és funk ci ó -
val. A struk tu rá lis át ala kí tás ered mé nye kép pen, egy össze tet tebb,
komp lex, ki bõ vült fel adat kör rel fel ru há zott szer ve ze ti egy ség jött lét -
re, jel lem zõ en ön kor mány za ti kö te le zõ és ön ként vál lalt fel ada tok vég -
re haj tá sa ér de ké ben. Az át ala kí tás cél ja az átlátható gazdálkodás
biztosítása, hatékonyság növelése valamint a költségtakarékosság.
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8.1. Az intézmény szakmai munkája

Víz ter me lés, ke ze lés, el lá tás – Fegy ver nek víz szol gál ta tás:

A Fegyverneki Víz mû Dó zsa Gy. úti te lep hely te rü le te 15.786 m2, a ke -
ze lõ épü let te rü le te 167 m2. A te lep he lyen 2 üzem ké pes kút biz to sít ja a 
te le pü lés víz el lá tá sá nak egy ré szét, szin tén 2 üzem ké pes kút a Tán -
csics úti 3.711 m2 te rü le tû in gat la non lévõ kút cso port ban ta lál ha tó,
ahon nan 760 m hosszú O 150 mm KM PVC nyo mó ve ze té ken jut el a ki -
ter melt víz a víz mû te rü le té re. Fegyverneken össze sen 4 kút szol gál -
tat ja a te le pü lés el lá tá sá hoz az ivóvizet, melyeknek maximális
vízhozama 3.700 m3/d. 

A Fegyverneki Víz mû a te le pü lé sen 7.063 fõ ré szé re biz to sít ja az ivó vi -
zet 2.747 fo gyasz tó he lyen, mely bõl 108 kö zü le ti fogyasztó. 

Szenny víz gyûj té se, tisz tí tá sa, el he lye zé se:

Fegy ver nek te le pü lé si szenny víz tisz tí tó te lep 3 te le pü lés rõl fo gad ten -
ge lyen be szál lí tott szip pan tott szenny vi zet: Fegy ver nek, Örményes,
Kuncsorba. 

Az ár tal mat la ní tás költ sé gét ön költ ség szá mí tás alap ján kép vi se lõ tes -
tü let ren de let ben ál la pít ja meg és tá mo ga tás ként nyújt ja a la kos nak.
Az ár tal mat la ní tás dí ját 2012 év vé gén Önkormányzat az
Intézménynek átadja.

2012 év tõl az In téz mény, a be vé tel nö ve lé se ér de ké ben meg kezd te a
fo lyé kony hul la dék szál lí tást, me lyet 2013 év ben to vább kíván
folytatni. 

Te le pü lé si hul la dék be gyûj tés, szál lí tás (Fegy ver nek,Tiszabõ):

Az in téz mény 2010. óta Fegy ver nek Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le -
tén 2012. év tõl kezd ve Tiszabõ köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén vé gez
kom mu ná lis szi lárd hul la dék begyûjtést és szállítást. 

Az aláb bi táb lá zat mu tat ja 2010 – 2012 évek kö zött be szál lí tott hul la -
dék mennyi sé gét:

2010. évi 2011. évi 2012. évi (09.31-ig)

beszállított
mennyiség lerakási díj beszállított

mennyiség lerakási díj beszállított
mennyiség lerakási díj 

(kg)  (Ft) (kg)  (Ft) (kg)  (Ft)

Fegyvernek 1.073.940 7.053.- 1.010.980 7.483.- 785.280 7.988.-

Tiszabõ - - - - 173.640 10.000.-

Bevétel
összesen 25.433.000.- 23.691.000.- 21.822.000.-

Kiadás
összesen 24.704.000.- 23.591.000.- 19.432.000.-

Te le pü lé sün kön a be szál lí tott hul la dék mennyi sé ge stag ná ló szin ten
áll, évi 1.000 ton na be szál lí tott hul la dék kal. An nak el le né re, hogy a le -
ra ká si díj a vizs gált idõ szak ban fo lya ma to san nõ, sze mét szál lí tás
esetében díjemelés nem történt.

Köz utak, hi dak üze mel te té se, fenn tar tá sa:

A te le pü lé sen a szi lárd bur ko la tú utak hossza 43,683 km.

 La kó in gat lan bér be adás, üze mel te té se:

Az in téz mény 15 db ön kor mány za ti tu laj do nú épü let ben 27 la kás
(össze sen 1.613,9 m2) bér be adá sát, kar ban tar tá sát, üze mel te té sét
vég zi.
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Zöld te rü let ke ze lés:

Az in téz mény fel ada ta a par kok, te rek tisz tán tar tá sa, zöld te rü le tek
gon do zá sa, bel te rü le ten 6,9123 ha, kül te rü le ten kb 8 ha terület. 

Ár és bel víz vé de lem mel össze füg gõ te vé keny sé gek:

A Fegy ver nek Büdöséri belvízöblözet üze mel te té se. Az 123 km2 te rü -
le tû öblözet Fegy ver nek bel te rü let ét és kül te rü let ét le fe di,fõ be fo ga dó
a 15,360 km hosszú Al só ré ti Holt-Ti sza.. 

Te le pü lé sün kön bel te rü le ti csa pa dék víz el ve ze tõ csa tor na hossza:
15.657 m. 

Kül te rü le ten 2 szi vattyú te lep (Al só ré ti- és Büdöséri), bel te rü le ten pe -
dig 11 bel víz át eme lõ ak ná ba te le pí tett szi vattyú kar ban tar tá sát és
üzemeltetését végezzük.

A bel víz vé de ke zé si-meg elõ zé si fel ada to kon túl az in téz mény me zõ -
gaz da sá gi víz szol gál ta tás ke re té ben ön tö zõ vi zet is biz to sít a víz jo gi
en ge déllyel ren del ke zõ föld tu laj do no sok ré szé re. Az ön tö zõ víz pót lá -
sá ra éven te 50-100 em3 vi zet vá sá ro lunk az NK-IV-1 rend sze ren ke -
resz tül.

Sport lé te sít mény mû köd te tés és fej lesz tés:

Az In téz mény fel ada ta a te le pü lé si sport pá lya (2,672 ha) és a hoz zá
kap cso ló dó épü let (sport öl tö zõ 187 m2, WC, 21 m2, össze sen 208 m2)
üze mel te té se, kar ban tar tá sa, a sport pá lya spor to lás ra al kal mas ál la -
po tá nak meg õr zé se, gon do zá sa (ön tö zés, fû nyí rás). Sport öl tö zõ épü le -
té nek tisz tán tar tá sa, kar ban tar tá si mun ká i nak vég zé se.

Köz te me tõ fenn tar tás, mû köd te tés:

A te le pü lé sen 4 te me tõ kar ban tar tá sát és a hoz zá kap cso ló dó épü le tek
fenn tar tá sát végezzük:

1.) Annaházi temetõ 5,1963 ha, épületek 100 m2, 

2.) Csonkatornyi temetõ 2,1189 ha, épületek 48 m2,

3.) Szapárfalui temetõ 1,4439 ha, épületek 74 m2,

4.) Izraelita temetõ 2113 m2

A te met ke zé si szol gál ta tást Fegy ver nek, Ör mé nyes, Tiszabõ és
Kuncsorba te le pü lé se ken vé gez zük. A szál lí tás 2009. év ben be szer -
zett, ön kor mány za ti tu laj do nú ha lott szál lí tó jármûvel történik.

Nö vény ter mesz tés,ál lat te nyész tés és kap cso ló dó szol gál ta tá sok:

Az In téz mény ál tal mû velt föld te rü le tek nagy sá gát mu tat ja be az aláb -
bi táblázat:

Bérelt Saját (önkormányzati) Összesen

ha ha ha

2010 146,84 135,21 282,05

2011 81,76 197,31 279,07

2012 30,05 204,5 234,55

Az in téz mény fel ada ta az 52,86 ha nagy sá gú gyep te rü let gon do zá sa,
mû ve lé se. A ve tés szer ke zet ala ku lá sát, ter més át la go kat 2010-2012
évek ben az aláb bi táblázat mutatja be:
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2010 év* 2011 év 2012 év

Õszi
búza

Õszi
árpa

Napra
forgó

Õszi
búza

Õszi
árpa

Napra
forgó

Õszi
búza

Õszi
árpa

Napra
forgó

Õszi
kápos
ztarep
ce

Vetést
erület
(ha)

155,8 29 97,13 172,84 17,85 88,38 127,81 20,49 36,96 45,32

Termé
sátlag
(t/ha)

3,4 2,76 1,56 3,54 5,64 1,94 3 3,1 2,55 1,93

Össze
s
hoza
m (t)

530,6 80,1 151,6 612,4 100,6 171,5 383,4 63,5 94,4 87,7

* a ter mény ér té ke sí tés, föld ala pú tá mo ga tás az Ön kor mány zat költ ség ve tés ében sze re pel, az In téz mény bér -
mun ká ban mû vel te a szán tó te rü le te ket.

A ve tés szer ke zet át ala kí tá sá val, va la mint a ter me lé si fo lya ma tok ra ci -
o na li zá lá sá nak ered mé nye kép pen a gaz dál ko dás ered mé nyes, po zi tív, 
me lyet az alábbi táblázat mutat be:

2010* 2011 2012

Termelés eredménye 23 796 000 63.721.000 64.186.625

Területalapú
támogatás 0 7 776 000 8 034 000

Bevétel 23 796 000 71.497.000 72.220.625

Kiadás 22 411 000 55 732 261 48.875.108

Eredmény 1 385 000 15.764.739 23.345.517

Er dõ gaz dál ko dás:

Az In téz mény fel adat az Ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ 41,0011 ha
erdõ mû ve lé si ágú te rü let kar ban tar tá sa, mû ve lé se, er dé sze ti terv
alap ján történõ gazdálkodás. 

Víz ter me lés, ke ze lés, el lá tás - Ör mé nyes:

Ör mé nyes te le pü lé sen je len leg 1.143 fõ ré szé re kö zel 465 fo gyasz tó -
he lyen biz to sí tunk ivó vi zet, mely bõl 25 kö zü le ti fo gyasz tó. Ve ze té kes
ivó víz zel el lá tott ingatlanok aránya 98 %. 

Vá ros-, köz ség gaz dál ko dás mns. szol gál ta tás:

Az In téz mény fel adat kö ré be tar to zik a te le pü lés te rü le tén mû köd te -
tett „piac” üze mel te té se, kar ban tar tá sa, mû köd te té se va la mint a Ven -
del napi bú csú vá sár megszervezése és lebonyolítása.

Min den fé le mns. sza bad idõs szol gál ta tás:

Az Al só ré ti Holt-Ti sza Ha lá sza ti Kö zös ség meg bí zá sa alap ján a Víz mû
2006. óta vég zi a holt ágon a ha lá szat tal össze füg gõ üze mel te té si
feladatokat. 

Az Al só ré ti Holt-Ti szá ra ér vé nyes te rü le ti je gyek Fegyverneken és a
kör nye zõ te le pü lé se ken (Kis új szál lás, Tiszatenyõ, Tiszapüspöki,
Törökszentmiklós) ke rül nek értékesítésre. 

Az ér té ke sí tett hor gász en ge dé lyek szá ma 2008-2012 évek ben:

2008. 2009. 2010. 2011 2012

Felnõtt éves 895 db 957 db 734 db 586 db 611 db

Ifjúsági éves 38 db 30 db 23 db 24 db 34 db

Gyermek éves 199 db 170 db 159 db 142 db 154 db

Felnõtt napi 619 db 384 db 237 db 230 db 203 db

Ifjúsági napi 9 db 14 db 3 db 1 db 5 db

Gyermek napi 8 db 9 db 6 db 9 db 3 db

Felnõtt heti 9 db 4 db

Ifjúsági heti 2 db

Csónakos, etetõhajós 149 db 126 db 134 db
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Az ér té ke sí tett hor gász en ge dé lyek szá ma 2011 évi vissza esést kö ve -
tõ en 2012 év ben nö ve ked tek, el ér ték a 2010 évi szintet. 

A ha lá szat tal kap cso la tos fel ada to kat és ter ve ket az érin te tett egye sü -
le tek kel kö zö sen kidolgozású.

9. Mûvelõdési Ház és Könyvtár Fegyvernek

A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 1992-benkerült össze vo nás ra. Az in téz -
mény gon dos ko dik a szapárfalui Mû ve lõ dé si Ház és a könyv tár épü le -
té ben ta lál ha tó Hely is me re ti Gyûj te mény szak mai fel ada ta i nak
el lá tá sá ról, s a Hon is me re ti Gyûjteményt is gondosan ápolja.

Az In téz mény ben 6 fõ tel jes ál lá sú és 3 fõ ki se gí tõ mun ka társ dol go zik.
22 cso port tart ál lan dó fog lal ko zást a Mû ve lõ dé si Ház ban, de szá mos
al kal mi elõ adás, be mu ta tó ren dez vé nyek nek is ott hont ad. 2012-ben
bõ vült az in téz mény te vé keny sé gi köre az ok ta tás sal, mely ok ta tá si te -
vé keny ség 2013-ban további 2 csoporttal fog  nõni. 

A könyv tár Fegy ver nek köz pont já ban ta lál ha tó, 26584 kö te tes ál lo -
mánnyal ren del ke zik, há rom rész leg gel és szá mos szol gál ta tás sal
várja az olvasókat. 

Rész le ge ink: köl csön zõ te rem, ol va só te rem, gyer mek rész leg és egy
hely tör té ne ti gyûjtemény. 

A köl csön zõ te rem ben a könyv tár köl csö nöz he tõ do ku men tu mai ta lál -
ha tó ak, szép iro da lom és szak iro da lom, va la mint folyóiratok egyaránt.

Az ol va só te rem ben ta lál ha tó do ku men tu mok csak hely ben hasz nál ha -
tó ak. Eb ben a rész leg ben fõ ként al bu mok, en cik lo pé di ák, le xi ko nok, és 
kü lön fé le is me ret tá rak se gí tik a tanulást és a kutatómunkát.

Gyer mek rész le günk ben ki fe je zet ten a fi a ta lok nak szánt do ku men tu -
mok kap tak he lyet, A könyv tár ral még csak is mer ke dõ, vagy már ak tív
könyv tár lá to ga tó gyer me kek ta lál hat nak itt me se köny ve ket, ké pes -
köny ve ket, ver ses kö te te ket, if jú sá gi regényeket és szakirodalmat
egyaránt.

A könyv tár ban ta lál ha tó egy hely tör té ne ti gyûj te mény is, mely ben
Fegy ver nek múlt já val és ha gyo má nya i val kap cso la tos tár gyak kal va la -
mint do ku men tu mok kal ismerkedhetnek meg a látogatók.

Könyv tá runk szá mos egyéb szol gál ta tást is nyújt. Ezek kö zött sze re pel 
a könyv tár kö zi köl csön zés,  internet szol gál ta tás, fe ke te-fe hér nyom -
ta tás, fény má so lás, és szkennelés. 

In téz mé nyünk TextLib in teg rált könyv tá ri rend szert hasz nál, mely nek 
se gít sé gé vel az ol va sók akár ott hon ról is ke res het nek a könyv tár ál lo -
má nyá ban, va la mint el len õriz he tik a ná luk lévõ do ku men tu mok
számát és kölcsönzési határidejét.
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VI. KUL TU RÁ LIS, KÖ ZÖS SÉ GI-, ÉS SPORT ÉLET

1. Kultúra, közmûvelõdés, közgyûjtemények, sport

Szlo vá ki ai Fegyvernekkel testvértelepülési kap cso lat.

A te le pü lés kul tu rá lis éle té re a gyö ke rek õr zé se a jel lem zõ. A  te le pü lés 
mé re té hez ké pest ki fe je zet ten sok szí nû te vé keny sé get lát ha tunk. Az
ama tõr mû vé sze tek nek je len tõs ha gyo má nyai van nak. Ko ráb ban a fel -
nõtt szín ját szás, nap ja ink ban az is ko lai ének kar ok és a di ák szín ját -
szók, a Mû ve lõ dé si Ház és a Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let ál tal
mû köd te tett ci te ra ze ne kar ok, nép tánc cso port ok és a fú vós ze ne kar
ápol ják a mûvészeti hagyományokat és fellépéseik gazdagítják az
ünnepi rendezvényeket.

A te le pü lés rend kí vü li erõs sé ge a ci vil szer ve ze tek mû kö dé se és a mû -
vé sze ti ha gyo má nyok (tánc, zene) nagyfokú ápolása 

Te le pü lés ön kor mány za ta ren de le tet al ko tott ki tûn te tett cí mek rõl:
Fegy ver nek dísz pol gá ra, Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol gá la tá ért 
és Fegy ver nek Tudoményos és kul tu rá lis mun ká já ért díj (1998-tól). A
dí jak azok nak a sze mé lyek nek, és kö zös sé gek nek ado má nyoz ha tók,
akik vagy ame lyek Fegyverneken a mû vé sze ti és tu do má nyos, va la -
mint sport mun ká ban ki emel ke dõ en tevékenykedtek, mely
tevékenység a község hírnevét gyarapítja.

Az ön kor mány zat ál tal tá mo ga tott ün ne pe ket a te le pü lé sen mû kö dõ
in téz mé nyek köz re mû kö dé sé vel  rendezik meg. (képek)

– Magyar Kultúra Napja

– 1848-as forradalom és szabadságharc - nemzeti ünnep 

– Nemzeti Összetartozás Napja 

– Szent István ünnepe – nemzeti ünnep

– Aradi vértanúk napja- nemzeti gyásznap 

– 1956-os forradalom és szabadságharc- nemzeti ünnep 

A te le pü lés több or szá go san is mert prog ram há zi gaz dá ja:

– Országos Diák Gulyásfesztivál 

– Virágzó Tisza Napja 

– Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatója

– Kistérségi rendezvény 2012-es házigazdája

– Vándorló Bográcsok Találkozója 

2. Hagyományõrzõ és zenei csoportok 

Annaházi Tánc cso port 1999 õszén ala kult. 

Az Annaházi Tánc cso port a falu egyik ré szé rõl – a ha gyo má nyok sze -
rint Annaházának ne ve zett rész rõl, – kap ta a nevét.

A Tánc cso port tag ja az Örök ség Or szá gos Gyer mek- és If jú sá gi Egye sü -
let nek.

A tánc cso port cél ja, hogy a köz -
sé get a múlt szá zad kö ze pén be -
né pe sí tõ ma gyar or szá gi
né me tek és a ma gya rok tánc ha -
gyo má nya it fel újít sák,
megismertessék. 

2007. ja nu ár 20-án a Ma gyar
Kul tú ra Nap ja al kal má ból a
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tánc cso port tag jai át ve het ték a „Fegy ver nek Kul tu rá lis és Tu do má -
nyos Munkájáért” díjat

A cso port ala pí tó ja: Baunok Béla, mos ta ni cso port ve ze tõ je: Gál
Levente.

Pa csir ta Ci te ra ze ne kar tag jai 2000 ja nu ár já ban ha tá roz ták el, hogy a
gyer mek ko ruk ban meg is mert hang szer, a ci te ra pen ge té sét foly tat ják

sa ját ma guk és hallgatóságuk
örömére.

2003-ban arany mi nõ sí tést kap -
tak a KÓTA or szá gos mi nõ sí tõ
rend sze ré ben. Ez zel gyer mek -
ko ruk tól össze sen 4-szer kap tak 
arany minõsítést.

2005. ja nu ár 22-én a Ma gyar
Kul tú ra Nap ja al kal má ból a ze -
ne kar tag jai át ve het ték a „Fegy -
ver nek Kul tu rá lis és
Tu do má nyos Munkájáért” díjat

Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar tag jai 2005 õszén ala kul tak.

Szá muk ra pél da volt a Pa csir ta
Ci te ra ze ne kar. Az elõ adá suk mi -
nõ sé gét jel zi, hogy 2007-ben a
KÓTA arany mi nõ sí tés mel lé
Arany Páva díjat is kaptak.

Szapáry Nép dal kör tag jai 2004 
õszén kezd tek hoz zá a kö zös
nép dal ének lés hez.A cso port
tag jai nyug dí ja sok, akik nek éle -
tük har ma dik sza ka szát szí ne sí ti 
a pró bák han gu la ta, a közösségi
lét élménye. 

Mirella Nõi Kar tag jai 2001 ja nu ár já ban kezd tek hoz zá a kö zös ének -
lés ki pró bá lá sá hoz. A köz ség 2011-ben a Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal -
má ból a „Fegy ver nek Kul tu rá lis és Tu do má nyos Mun ká já ért” díj jal
is mer te el magas színvonalú munkájukat.

Dogs ze ne kar

A fegyverneki Dogs ze ne kar a ’80-as évek ele jén ala kult. Mára már évi
50-60 kon cert tel büsz kél ked het nek, or szá gos is me ret ség re tettek
szert.

3. Egyéb, mozgásos és sport csoportok:

Jóga cso port tag jai a fog lal ko zá sa i kon öt vö zik az etka jóga és a
klasszi kus jóga ele me it öt vöz ve se gít a rész ve võ fel nõtt höl gyek nek a
moz gás, a fi gye lem és az el la zu lás se gít sé gé vel ki lép ni a napi
taposómalomból. 

A Wing Chun Kung-Fu cso port 2002-ben nyi tot ta meg is ko lá ját
Fegyverneken Si-fu Bi ha ri La jos ve ze té sé -
vel. Az is ko la szer ve ze ti leg a Ma gyar Wing
Chun Szö vet ség hez
(http://www.wingchun.hu), ezen ke resz tül 
pe dig a  Ma gyar Tradícionális Kung-Fu és
Wushu Szak szö vet ség
(http://www.hkf.hu) alá tartozik. 

Az edzé se ken a mun ka ve gyes cso port ban
fo lyik, gyer mek tõl fel nõt tig min den kor cso -
port kép vi se li ma gát. A ta nu lók az egyik leg -
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nép sze rûbb kí nai kung-fu stí lus, a Tradícionális Wing Chun kung-fu
mel lett meg is mer ked het nek Bruce Lee harc mû vé sze te, a Jeet Kune Do
alap ja i val, va la mint a Fü löp-szi ge te ki fegy ve res kö zel harc ele me i vel. A 
vál lal ko zó szel le mû ek pe dig ver seny fel ké szí té se ken is részt ve het nek. 
A kung-fu is ko lá ban ki ne velt ver seny zõk a klub fenn ál lá sa alatt a szak -
szö vet sé gi ver se nye ken több Or szá gos Baj no ki és Ma gyar Baj no ki cí -
met és do bo gós he lye zést hoz tak már el. Legutóbb Gácsi Péter
személyében, aki korcsoportjában 2012-ben ismét Magyar Bajnok
lett.

Az Ügyes Ke zek Klub ja 2007- óta mû kö dik.  A je len le võk hor gol nak,
köt nek, go be lint varr nak, be szél get nek, hor go lá si min tá kat, sü te mény
re cep te ket cse rél nek- nem csak ki kap cso ló dá si hely szín, ha nem le he -
tõ ség a tagoknak a társadalmi érintkezésre.

Idõ sza kos jel leg gel fa fa ra gó szak kört és Ba ba-ma ma klu bot is mû köd -
tet nek.

4. Fegyvernek Szelleme Pantheon 

A nagy köz ség la kói szá mon tart ják azo kat az em be re ket, akik
Fegyverneken so kat tet tek a köz sé gért, utá na el köl töz tek és azo kat is,
akik Fegyvernekrõl in dul tak el és a vi lág más tá ja in értek el sikereket. 

Ah hoz, hogy a mos ta ni fi a ta lok erõt tud ja nak me rí te ni ezek bõl a si ke -
rek bõl, meg kell ne kik mu tat ni, mire vol tak ed dig ké pe sek a
„fegyvernekiek” .

Ezért jött lét re a „FEGYVERNEK SZELLEME PANTHEON”, ahol az el -
szár ma zot tak élet tör té ne te it, egy-egy rá jel lem zõ tár gyat, eset leg fo tót 
mu tat nak be a látogatóknak.

A mai fi a ta lok so kat ta nul hat nak a mi nisz ter sé get az agy ku ta tás sal fel -
cse ré lõ Dr. Há mo ri Jó zsef tõl, a te le pü lés 2011-ben meg vá lasz tott leg -
el sõ dísz pol gá rá tól. A te le pü lés hí res író já tól Hu bai Gruber Mik lós tól,
A 2001-ben Kos suth díj jal ju tal ma zott Jeney Zol tán tól, de a Ho lly -
wood ban a fil mek ben sze rep lõ orosz lá no kat ido mí tó Tóth György tõl, a 
hol land ki rály nõ fõ soly má szá tól, Lelovich György tõl, aki éle té nek egy
idõ sza ká ban kecskebékák és lisztkukacok tenyésztésébõl tartotta el
magát.

A Pantheon ke re té ben éven te ta lál koz nak azok, akik nek az em lé kei
szí ne sí tik a Fegy ver nek Szel le mé rõl al ko tott el kép ze lé se in ket azok kal
a he lyi ek kel, akik me sél het nek nekik a mai településrõl.

5. Civil szervezetek

A ci vil szer ve ze tek, mint a ci vil tár sa da lom in téz mé nyei – jog rend sze -
rünk ál tal in téz mé nye sí tett ci vil kez de mé nye zé sek és szer ve zõ dé sek
vál to za tos for mái, ame lyek köz ve tí tõ sze re pet töl te nek be az ál lam és
pol gá rai kö zött, ami ál tal fontos társadalmi feladatot látnak el. Így: 

 

– társadalmi szükségletek kielégítésének eszközei, kezelõi; 

– állampolgári viselkedésre ösztönöznek, 

– védelmezik az állampolgárok nyelvi, kulturális, etnikai
identitástudatát, 

– szolgáltatásai alternatívát jelentenek az állami közfeladat
ellátással szemben, 

– kontroll mechanizmusokat hoznak létre

A ci vil szfé ra je len tõ sé ge a gaz da sá gi és tár sa dal mi sze rep vál la lá sá ban 
mu tat ko zik meg. Nél kü lük fon tos tár sa dal mi funk ci ók ma rad ná nak
be töl tet le nül, ame lyek pe dig a tár sa da lom de mok ra ti kus mû kö dé sét,
va la mint a la kos ság ön szer ve zõ dé si igé nye i nek ki elé gí té sét biz to sít -
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ják. Emel lett a szek tor mun ka hely te rem tõ szerepe, illetve egyre
növekvõ gazdasági súlya sem elhanyagolható.

A te le pü lé sen 26 ci vil szer ve zet mû kö dik. Ezek kö zül a leg több em bert
érin tõ és a te le pü lés éle té ben meg ha tá ro zó sze re pet ját szó egye sü le -
tek, szervezetek a következõk:

– Nagyközségi Sport Egyesület, tagjainak létszáma 200 fõ,

– Fegyverneki Horgász Egyesület 340 fõ,

– Baldácsy Mûvészeti Egyesület, tagjainak száma 85 fõ,

– Életfa Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület

– Katolikus Karitasz

– Hermann Ottó Vadász Társaság, tagjainak száma 30 fõ,

– Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület, tagjainak száma 105
fõ,

– R 16 Röpgalamb Egyesület, tagjainak száma 50 fõ

– Önkormányzati közalapítványok: 

– "Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért”
Alapítvány,

– "Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért”
Alapítvány

– Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért Alapítvány

Az ala pít vány ko moly mun kát vé gez a he lyi te het sé ges fi a ta lok ösz tön -
díj rend sze rû tá mo ga tá sá ban. He lyi el szár ma zott pol gár se gít sé gé vel
éven te 15-20 te het sé ges, ki vá ló ta nul má nyi ered ménnyel ren del ke zõ
he lyi fi a tal ré sze sül het pénz be li, vagy esz köz be li(lap top, szá mí tó gép)
tá mo ga tás ban A tá mo ga tás ra fordított összeg az elmúlt években több
10 millió Ft.

6. Egy há zak 

6.1. Római Katolikus Egyházközség

A la kos ság nagy ré sze a XVI. sz. má so dik fe lét meg elõ zõ en  re for má tus
volt. Az 1746.évi egy ház lá to ga tás jegy zõ köny ve  sze rint 42 ka to li kus, 8 
kál vi nis ta és 6 luteránus la ko sa volt ek kor a pusz tá nak. A ka to li kus hí -
vek a tiszabõi plé bá ni á hoz tartoztak leányegyházként.  

Úgy 1770 kö rül b. Or czy  Lõ rinc re zi den ci á ja mel lett kis ká pol na épült.
Az 1831. évi egy ház lá to ga tás so rán dön tõ for du lat kö vet ke zett be, et -
tõl kezd ve egy re fo ko zód va az 1845-46-os be te le pí tés kö vet kez té ben
a ka to li kus  la kos ság lét szá ma el ér te a 2592-õt. Fel me rült egy önál ló
plé bá ni ai hi va tal lét re ho zá sa sa ját pap pal és egy temp lom fel épí té se a
fõutcán amely 1862/63-ban megépült és 1864-felszenteltetett. 

A Plé bá nia Hi va tal 2012. má jus 13-án ün ne pel te a 150 éves fenn ál lá sát 
és az idén, 2013-ban ün nep li a temp lom fel épí té sé nek szin tén a 150.
év for du ló ját. A leg utol só nép szám lá lá si ada tok sze rint 4000 la kos
vallotta magát katolikusnak. 

1992-ben ada ko zás ból egy ká pol na épült még  Fegy ver nek szapárfalui
ré szén.

6.2. Református Egyház 

Az 1711-tõl meg szûnt re for má tus egy há zi élet az 1928-ban épí tett
temp lom mal kelt új életre.

Leg utol só nép szám lá lá si ada tok sze rint a la kos ság mint egy 8%-a val -
lot ta ma gát re for má tus nak.
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7. Fegyvernek Rendõrõrs

Az Õrs pa rancs nok kal együtt rend sze re sí tett lét szám 16 fõ, eb bõl je -
len leg 1 fõ pa rancs nok-he lyet te si hely nincs be tölt ve. A köz rend vé del -
mi ál lo mány nak köz vet len pa rancs no ka az õrs pa rancs nok volt, ez
év ben si ke rült ál lo mány táb la mó do sí tás sal lét re hoz ni egy KMB  cso -
port ve ze tõi be osz tást. Az il le té kes sé gi te rü let hez tar to zó 5 te le pü lé -
sen 7 kmb, emel lett 1 fõ jár õr ve ze tõ és 4 járõr státuszán 6 próbaidõs
õrmester teljesít szolgálatot.   

Az õrs il le té kes sé gi te rü le tén a bûn ügyi te vé keny sé get nyo mo zó cso -
port vég zi. A bûn ügyi cso port ban je len leg 2 nyo mo zó és egy tech ni kus
lát el a bûn ügyi ügy fel dol go zó mun kát. Ter vez zük még egy fõ nyo mo zó 
be ál lí tá sát. A 7 rend sze re sí tett kör ze ti meg bí zot ti, valamint két járõri
státusz betöltött.

Ide tar to zó te le pü lé sek: Fegy ver nek, Kuncsorba, Ör mé nyes, Tiszabõ,
Tiszagyenda és Tiszaroff.

8. Polgárõrség Fegyvernek

1995.jún.17-én ala kult 30 fõ vel, az ak ko ri ala pí tó ta gok ból még két fõ
je len leg is ak tí van vesz részt a mun ká ban. 
Cél juk: A köz biz ton ság meg tar tá sa a rend õr sé gi szer vek kel kar ölt ve
va la mint meg fe le lõ együtt mû kö dés a la kos ság gal. Ren dez vé nyek al -
kal má val el iga zí tás és meg fe le lõ se gít ség nyúj tás és tá jé koz ta tás is fel -
ada tuk.
Lét szá muk je len leg 17 fõ és te vé keny sé gi kö rük bõ vült a
Fegyverneken ki ala kí tott SOS rend szer ki ala kí tá sá val. Mun ká ju kat el -
len szol gál ta tás nél kül vég zik, napi 16 ó ill. hét vé ge ken és ün nep nap -
okon 24 órás ügye le tet adva.

9. Sportélet

Fegy ver nek Nagy köz ség sport lé te sít mé nyek kel kö ze pe sen el lá tott te -
le pü lés. Az ál ta lá nos is ko la mind két tag in téz mé nye ren del ke zik
egy-egy ki sebb mé re tû tor na te rem mel, va la mint egy-egy bi tu men-bo -
rí tá sú ké zi lab da pá lyá val. 
A te le pü lés leg na gyobb sport lé te sít mé nye, az If jú sá gi Park te rü le tén
el he lyez ke dõ Köz sé gi Sport pá lya. A Sport lé te sít mény ma gá ba fog lal
két nagy mé re tû fü ves pá lyát, me lyek kö zül az edzõ pá lya vil lany vi lá gí -
tás sal el lá tott. A lé te sít mény ben ta lál ha tó még egy bi tu men-bo rí tá sú
ké zi lab da pá lya, egy-egy ho mo kos strand röp lab da és strand fo ci pá lya,
va la mint egy hasz ná la ton kí vü li tan me den ce.

9.1. Sportegyesületek

Fegy ver nek Köz sé gi Sport egye sü let

A te le pü lés leg na gyobb ci vil szer ve ze te a Fegy ver nek Köz sé gi Sport -
egye sü let, mely 1925-ban ala kult. Az egye sü let je len leg két szak osz -
tállyal mûködik.
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Lab da rú gó szak osz tály

Je len leg a Jász- Nagy kun- Szol nok me gyei baj nok ság elsõ osz tá lyá ban
sze re pel nek. A nyolc kor osz tá lyos csa pat mint egy 150-200 fõ nek nyújt 
kul tu rált spor to lá si le he tõ sé get. Az utób bi évek ne ve lé se ered mé nye -
ként több után pót lás korú lab da rú gó ke rült ma ga sabb osz tá lyú csa pa -
tok hoz, akik kö zül már a Ma gyar után pót lás vá lo ga tott ban is pályára
léphetett egy futballista. 

Nõi ké zi lab da szak osz tály

A szak osz tály 2009-ben éledt újra. Fõ ként a he lyi fi a tal lá nyok ra épü lõ
csa pat a Me gyei elsõ osz tály ban ké zi lab dá zik. A szak osz tály 2012-ben
20 fõvel mûködik.

Fegyverneki Hor gász Egye sü let

Tag lét szá mát te kint ve a leg na gyobb hor gász egye sü let. Az egye sü let
ve ze té se éven te több ször ren dez ver seny sa ját tag jai szá má ra, mellyel
fon tos sze re pet vál lal a te le pü lés kö zös ség épí tõ mun ká já ban. Szo ros
együtt mû kö dést ápol az ál ta lá nos is ko lá val, mely nek ered mé nye ként
is ko lai horgászversenyek is helyet kaphatnak az év során.

Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let

Az egye sü let 2003 de cem be ré ben jött lét re, 39 ala pí tó tag gal, ki vál va a
Fegyverneki Hor gász egye sü let bõl. Cél ja a ta gok ter mé szet sze re tet re
és ter mé szet vé de lem re, a ha lá sza ti és hor gá sza ti tör vény és vég re haj -
tá si ren de le té nek, va la mint az ezek re épü lõ kü lön fé le jog sza bály ok be -
tar tá sá ra és be tar ta tá sá ra való ne ve lé se. A sport hor gá szat fej lesz té se,
nép sze rû sí té se. Ezért külön figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági
tagjaira.

R.16 Pos ta ga lamb Sport egye sü let

A he lyi „ga lam bá szok” egye sü le te, akik a Pos ta ga lamb ok szak sze rû te -
nyész té sét és ver se nyez te té sét tûz ték ki cé lul. A ver se nyek lé nye ge:
elõ re meg ha tá ro zott (prog ram sze rint) tá vol ság ra való szál lí tás, majd
on nan tör té nõ fel eresz tés, a ga lam bok ha za ér ke zé sé nek rög zí té se
spe ci á lis ver seny órák ban. Ga lamb ja i kat kortól függõen különbözõ
távolságokról versenyeztetik.

Egyéb spor to lá si le he tõ sé gek

A köz ség ben a egye sü le ti spor to lás mel lett egyéb sza bad idõs sport te -
vé keny sé gek is vé gez he tõk. A Mû ve lõ dé si Ház ad he lyet pl. a
Kung-fu-soknak, az ál ta lá nos is ko la tor na ter me i ben a he lyi ka ra té sok,
jó gá sok, aerobikosok tart ják edzé se i ket. Egy re töb ben hó dol nak az íjá -
szat nak. A köz ség je len leg is ren del ke zik re mek ama tõr fo gat haj tók -
kal, de említést érdemelnek az amatõr Rally-versenyzõk is.

6.5.2. Tervek

A te le pü lés sport kon cep ci ó já nak és a Fegy ver nek Köz sé gi Sport egye -
sü let sport fej lesz té si prog ram já nak meg fe le lõ en a köz ség sport élet ét
az ed di gi ek nél szí ne seb bé kí ván ja ten ni az ön kor mány zat. A köz sé gi
Sport te lep kör be ke rí té sét, öl tö zõ épü le té nek fej lesz té sét, új, min den
igényt ki elé gí tõ mû fü ves kispálya építését, a centerpálya nézõterének
befedése a terv.

A sport lé te sít mény te rü le tén fek võ tan me den ce fel újí tá sá ra is sor ke -
rül het, mely az is ko la úszás ok ta tás prob lé má ját old hat ja meg. A fej -
lesz té sek mel lett meg fe le lõ fi gyel met kí ván for dí ta ni a sza bad idõ sport 
ren dez vé nyek szín vo na lá nak eme lé sé re. Igény esetén új
szakosztályok elindítása is lehetséges. 
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VII. A TE LE PÜ LÉS GAZ DA SÁ GI JEL LEM ZÕI, FEJ -
LETT SÉ GE, TU RIZ MUS, IDE GEN FOR GA LOM

1. Gaz da sá gi szol gál ta tá sok, ke res ke de lem, tu -
riz mus:
A ke res ke de lem és szol gál ta tá sok te rén el mond ha tó, hogy a te le pü lés
ke res ke del mi há ló za ta ki elé gí ti az át la gos lakossági igényeket .  

2011. év rõl 397 db be val lás ér ke zett, me lyek fel dol go zá sa után a 2011. 
évre szá molt ipar ûzé si adó össze ge 60.560 eFt.  

Az aláb bi táb lá zat ada tai azt mu tat ják, hogy a 2011. évi adó fi ze té si kö -
te le zett ség ho gyan osz lott meg az adó alany ok te vé keny sé ge szerint:

Tevékenységi kör
megnevezése Adóalanyok száma 2011. évi adóalap

összege (eFt)

2011. évi iparûzési
adó fizetési
kötelezettség (eFt)

Mezõgazdasági
vállalkozók 30 469930 9399

Õstermelõk 137 255531 5110

Ipar 21 545285 10906

Kereskedelem 53 268025 5360

Vendéglátás 20 29692 594

Szolgáltatás 136 1459541 29191

Összesen 397 3028004 60560

A te le pü lé sen össze sen 101 ke res ke del mi üz let van. Eb bõl élel mi szer,
ve gyes, ven dég lá tó 48, egyéb 53 db (2013. ja nu á ri ön kor mány za ti
adatok alapján).

A te le pü lé sen mû kö dõ vál lal ko zá sok nak át fo gó tér sé gi sze re pük van, a 
Ta ka rék szö vet ke zet, a Szak is ko la, a Rend õr õrs és az ÁFÉSZ,kap csán. A 
leg je len tõ sebb ke res ke del mi foglalkoztó a Fegy ver nek és Vi dé ke
ÁFÉSZ, mely jelenleg 57 fõt foglalkoztat.

1994-ben csat la ko zott a COOP há ló zat hoz. 16 egy sé gük van, 10 élel mi -
szer, 5 ipar cikk, 1 ven dég lá tó. Mû kö dé si te rü le te Fegy ver nek, Ör mé -
nyes, Kuncsorba, Tiszabõ.

Fog lal koz ta tók a te le pü lé sen:

Foglalkoztatók Tevékenység Alkalmazotti létszám

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

80 fõ

Angolkert Idõsek Otthona idõsek bentlakásos és szociális
ellátása 29 fõ

Aranykor Idõsek Otthona Bentlakásos idõsgondozás
teljes körû ellátással 15 fõ

Fegyverneki Autójavító Kft

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

13 fõ+ 13 fõ
szakmunkás-tanuló

Bervent Hõ- és Légtechnikai
Kft.

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

8 fõ

Teljes Életért” Nonprofit
Közhasznú Kft

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

240 fõ 
megváltozott munkaképességû



61

Hermann Felületkezelõ és
Szolgáltató Kft

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

44 fõ

Hungaro Thermo Szövetkezet

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

10fõ

Fegyvernek és Vidéke Áfész
kiskereskedelmi értekesítési
tevékenységet, kereskedelmi,
vendéglátói szolgáltatást

56fõ

Kunhalom Agrária Kft. tejelõ szarvasmarha tartás,
mezõgazdasági tevékenység 50fõ

Kübler-Vesta Fûtéstechnikai
kft.

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

11fõ

Pál Sándor Autószerelés tiszta profilú autójavítás,
mûszeres mérések, állítások 6 fõ

Fegyvernek és Vidéke
Takarékszövetkezet Pénzügyi tevékenység 60 fõ

2. Turizmus, idegenforgalom

Tu risz ti kai erõs sé ge ink kö zött sze re pel a Holt – Ti sza, mint gaz da sá gi
és tu risz ti kai for rás, a je len leg tu risz ti kai le he tõ sé gek ki hasz ná lat la -
nok az eh hez szük sé ges inf rast ruk tú ra és mar ke ting tevékenység
kiépítése folyamatos.

Fegy ver nek a 67 te le pü lést ma gá ban fog la ló Ti sza-ta vi ré gió ré sze az
Észak-Alföldi Te rü let fej lesz té si Ré gió területén fekszik.

Fegy ver nek te le pü lés olyan tu riz mus ki ala kí tá sá ra tö rek szik, amely -
nek fõ ként a po zi tív ha tá sai ér vé nye sül nek. Fegy ver nek jó né hány tu -
risz ti kai vonz erõt je len tõ att rak ci ó val ren del ke zik, s eze ket a
le he tõ sé ge ket fo lya ma tos fej lesz tés sel igyek szik a jö võ ben ki hasz nál -
ni. A tu riz mus-fej lesz tés si ke ré nek ér de ké ben a prog ram vá lasz ték bõ -
ví té se , a szol gál ta tá sok, szál lás hely kí ná lat szín vo na lá nak emelése, a
település imázsának tudatos közvetítése a település célja.

2.1. Idegenforgalom elemei Fegyverneken 

A Holt-Ti sza vad re gé nyes ter mé sze ti kör nye ze tet, har mó ni át ígér ve
je len ti a te le pü lés egyik von ze re jét. A Kál vá ria –domb gyó gyí tó ere jé re 
ala poz a gyógyturizmus. A te le pü lés vé dett nö vény-, és ál lat vi lá ga
vonz za a ter mé szet ked ve lõ ket. En nek ér de ké ben fo ko zott fi gyel met
for dí ta nak a természeti környezet tisztaságának megóvására.

A tu riz mus Fegy ver nek szá má ra ki emelt fon tos sá gú, gaz da sá gá nak je -
len tõs hú zó ága za tá vá vál hat. A te le pü lés ben rej lõ le he tõ sé gek ki ak ná -
zá sa fo lya mat ban van, mely nek fon tos lö kést adhat a település várossá 
nyilvánítása.

Ide gen for gal mi szem pont ból Fegy ver nek Nagy köz ség ki emel ke dõ
adott sá gok kal ren del ke zik. Kü lön szeg mens ként van je len az épí tett és 
építetlen környezet.

Fegy ver nek leg is mer tebb ne ve ze tes sé ge a Pusz ta to rony, egy
1480-ban, gó ti kus stí lus ban épült temp lom fenn ma radt tor nya, amely
Jász-Nagykun-Szolnok me gye egyik leg ré geb bi épí té sze ti em lé ke. Ér -
de kes lát vá nyos ság a te le pü lés hí rét öreg bí tõ személyiségekre
emlékezõ pantheon. 

Csak né hány név azok kö zül, akik in nen in dul tak, ám a vi lág más tá ja in
sze rez tek ma guk nak hír ne vet: Fegy ver nek elsõ dísz pol gá ra, dr. Há mo -
ri Jó zsef agy ku ta tó, Hu bai Gruber Mik lós, kor társ író, a Kos suth-dí jas
Jeney Zol tán ze ne szer zõ, a ho lly woo di fil mek ben sze rep lõ orosz lá no -
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kat ido mí tó Tóth György, vagy a hol land királynõ fõsolymásza,
Lelovich György. 

Az épí tet len kör nye zet egyik leg fon to sabb ele me az Al só ré ti Holt-Ti -
sza, a maga ter mé sze tes sé gé vel és egye dül ál ló szép sé gé vel. El sõd le ges 
funk ci ó ja a bel víz tá ro zás, má sod la gos funk ci ó ja az ön tö zõ víz-ta ro zás.
A holt ág 10+450 km szel vé nyé ben meg épült át töl tés le he tõ vé tet te,
hogy a pi he nõ park, nyá ri nap kö zis tá bor és sport pá lya mel lett ki ala -
kul has son egy olyan tó, amely a vízisport és a sport hor gá szat igé nye it
is ki elé gí ti. A Holt ág már so ka kat meg ih le tett, így Fegy ver nek la kó it is.
Az ön kor mány zat segítségével ez évben megjelent a Holt-Tisza
varázsa c könyv fegyverneki alkotóktól.

A holt ág te rü le te 108 hek tár amely bõl 89 ha Holt-Ti sza, 19 ha pe dig
mo csár mû ve lé si ágú te rü let ként van be je gyez ve. A ta va szi és õszi ma -
dár vo nu lás al kal má val szá mos vé dett ma dár faj szá má ra fon tos
táplálkozó- és pihenõhely. 

A 80-as évek vé gén, ter mé sze te sen a holt ág ra épül ve meg ala kult a
Fegyverneki Hor gász Egye sü let, amely 2008-ban volt 25 éves. Az egye -
sü let je len leg is el en ged he tet len ré sze a he lyi kö zös sé gi élet nek, ver se -
nye ket, kö zös sé gi programokat is szerveznek.

2003-ban egy fi a tal, leg fõbb kép pen ten ni aka ró fi a ta lok ból álló csa pat
ki vált a fegyverneki Hor gász Egye sü let bõl, és 39 fõ vel meg ala kí tot ták
a Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü le tet. Leg fõbb cél juk a ta gok 
hor gász ér de ke i nek kép vi se le te, ér de ke i nek vé del me, a ta gok ter mé -
szet sze re tet re és ter mé szet vé de lem re, a ha lá sza ti és hor gá sza ti tör -
vény és vég re haj tá si ren de le té nek, va la mint ezek re épülõ különféle
jogszabályok betartására és betartatására való nevelése.

Sa ját cél ja ik kal si ke rült hoz zá já rul ni uk Fegy ver nek te le pü lés fej lõ dé -
sé hez, azon be lül a holt ág népszerûsítéséhez.

– 2011-ben segítségükkel Nemzetközi Pergetõverseny
lebonyolítására került sor az V. sz. tóegységben. Érkeztek
versenyzõk Olaszországból, Horvátországból, Szolvákiából és
Erdélybõl is. A gyõztes a Martin Forbak korábbi világbajnok lett,
papírforma szerint. A rendezvénynek köszönhetõen 2012-ben a
II.sz tóegységen Országos Pergetõtalálkozó valósulhatott meg.

– Kezdeményezésükre egy a holtágrendszert bemutató tájékoztató
tábla állításával segítették a központ szépítését. A tábla elsõsorban
turisták, vendégek, természetjárók számára készült a tájékozódást 
segítve.

– Évente megrendezésre kerül a Virágzó Tisza Napja rendezvény
,ahol átadják Vándor Horgászkupát, melynek már országos híre
van.

2.2. Fegyvernek megjelenése turisztikai honlapokon

Míg ko ráb ban mû em lé kei, gyö nyö rû ter mé sze ti szép sé gei mi att ke res -
ték a te le pü lést, mára je len tõ sen fel len dült és nép sze rû vé vált a
horgászturizmus.
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VIII. AZ ÖN KOR MÁNY ZAT VA GYO NA, GAZ DA SÁ -
GI ÉS PÉNZ ÜGY PO LI TI KÁ JA

1. Önkormányzati vagyongazdálkodás Fegyvernek
Nagyközségben

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta va gyon gaz dál ko dá sá nak ko -
moly sá gát ki fe je zi az a tény, hogy 1992. óta ren del ke zik va gyon gaz dál -
ko dá si és va gyon ke ze lé si ren de let tel. E ren de let ben már 1992-ben
jog sza bá lyi ren del ke zés hi á nyá ban töb bek kö zött ki mond ta, hogy „az
ön kor mány zat nak jog sze rû en átadható vagyonról az önkormányzat
nem mondhat le”. 

Az Ön kor mány zat a Va gyon áta dó Bi zott ság tól a tör vény ben meg ha tá -
ro zott va la mennyi át ad ha tó va gyont ön kor mány za ti tulajdonba kért. 

Fegy ver nek Ön kor mány zat tu laj do ná ba ke rü lõ va gyon köre az alábbi

– VÁB határozattal került ingyenesen önkormányzati tulajdonba:
1992. évben az Alsó-réti Holt-Tisza 63,0158 ha területtel (közös
tulajdonba Törökszentmiklósi város 19,0523 ha,  Nagykörû község 
10,0523 ha, Fegyvernek 33,8826 ha), 10.640 e Ft értékkel,
melynek üzemelõje 50 évre Fegyvernek önkormányzata, ezen
kívül 36,4982 ha külterületi belvízelvezetõ csatorna, 4.334 e Ft
nyilvántartott értékkel,  6,7058 ha összekötõ csatorna (érték
nélküli).

– A Termelõszövetkezeti törvény módosításával a termelõszövettõl
ingyenesen került önkormányzati tulajdonba 98,4302 ha
külterületi földút  196.602 e Ft nyilvántartott értékkel, 25,1399 ha
árok és csatorna 4501 e Ft nyilvántartási értékkel.

– Az  Áht. 109/K. §. (9) bek. alapján a közfeladatok ellátásához egyedi 
Kormány határozattal került önkormányzati tulajdonba 20 db
belterületi ingatlan, amit korábban a 2/1965.(II.18.)sz. ÉVM-PM
rend. a szociális követelményeknek meg nem felelõ telepek
felszámolására és megfelelõ lakások létesítésére az etnikai
kisebbségben lévõ fegyverneki lakosok részére tartós és ingyenes
használatba bocsátott.

– Egyházi tulajdonból önkormányzati tulajdonba került 6 db iskola
egység és egy szociális intézmény.

– Fentieken túl vagyonátadással még az önkormányzati tulajdonba
kerülõ vagyon:

– TIGÁZ ZRT gázvagyon privatizáció (1997) részvény 8.904 e Ft

– Gázvagyon utáni kp. juttatás (2000)  17.814 e Ft

– Gázvagyon utáni kp. juttatás (2001)  18.863 e Ft

– Magyar államkötvény(2001),
amely 2006. évtõl váltható be
évenként 3.280 e Ft-tal 16.400 e Ft

– TITÁSZ TÖRZSRÉSZVÉN Y(1996)  19.140 e Ft
(Kötelezõ értékesítés 2004-ben 20.010 e Ft)

– Alföldi Gabonaipar
(1998 telekbõl származó
privatizációs bevétel 538 e Ft

– Víz- és Csatorna Mûvek
(1992) privatizációs eszköz átadás 15.940 e Ft

– Gyógyszertári központ részvények
privatizációs bevétel 5.120 e Ft

– Gyógyszertári lakás átadás 400 e Ft
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– MOZI épület átadás (1994-95) 2.228 e Ft

– Közép-Alföldi Sütödék Vállalat
telekbõl származó bevétel 340 e Ft

A ta nács rend szer ben 32,3 ha „pe da gó gus il let mény föld” volt a ta nács
tu laj do ná ba, ami az ön kor mány za ti ság gal meg szûnt. Az ön kor mány -
zat ma már 154,0826 ha sa ját tu laj do nú szán tó val ren del ke zik, s sza -
bad ka pa ci tá sá nak ki hasz ná lá sa ér de ké ben ki egé szí tõ
te vé keny ség ként  138,8074 ha szán tót bé rel tar tó san. Ezen va gyon
nél kül nem tud ta vol na,  és nem tudná tartani gazdálkodásának
jelenlegi színvonalát. 

Az Ön kor mány zat 2010 és 2011. évi zár szám adá sá ban sze rep lõ va gyon -
ki mu ta tá sát a do ku men tá ció mel lék le té ben mu tat juk be. 

Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy a va gyon ér té ke igen je len tõs,
2009. év ben 2.138.743 mil lió fo rint, ami 2.146.035 mil lió fo rint ra
emel ke dett 2011. vé gé re. A va gyon ér té ke az Ön kor mány zat szi lárd
gaz dál ko dá sát és gaz dál ko dá si lehetõségét mutatja.

2. Fegyvernek Nagyközség gazdaságpolitikája

Fõ cél: a te le pü lés né pes ség - meg tar tó ere jé nek biz to sí tá sa, ezért az
ön kor mány zat nak, mint a te le pü lés köz fel adat el lá tás ra jo go sult
szerv nek az el lá tá si szín vo na lat fenn kell tar ta ni, ezen kí vül fo lya ma to -
san mû köd tet ni, és fej lesz te ni kell a te le pü lé sen.  Ezért nem mond hat
le a la kos sá gi igé nek ki elé gí té sé rõl, s ezért van szük ség az ön ként vál -
lalt fel ada tok el vég zé sé re. Ez a tény az, amely alap ve tõ en
meghatározza a gazdasági programot, a község gazdaságpolitikáját.

Az ön kor mány zat fo lyó szám la hi te le el le né re is vál lal olyan fel ada to -
kat, me lyek meg ol dá sa gaz da ság po li ti ka i lag indokolt 

Ezek:

– a kötelezõ feladatok ellátása,

– az önként vállalt feladatok, 

– felújítási feladatok elvégzése,

– a gazdasági programban vállalt fejlesztések, melyek az éves
források alapján kerülnek konkretizálásra.

2.1. Önkormányzati kötelezõ feladatok:

A he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló tör vény, és a Ma gyar or szág ön kor -
mány za ta i ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint, ki emelt szín -
vo na lon vég zi, me lyet bi zo nyí ta nak az el ért ered mé nyek. Az
ön kor mány zat az ötv. Sze rint könyv vizs gá lat ra kö te le zett. A könyv -
vizs gá lói je len tés min den év ben di csé ret tel szólt az ön kor mány zat
gaz dál ko dá sá ról, feladatellátásáról, annak kiemelt színvonaláról.

2.2. Önkormányzati önként vállalt feladatok:

1. Temetkezési szolgáltatás

2. Mezõõri, településõri szolgálat fenntartása

3. Mezõgazdasági feladatok végzése

4. Erdészeti és egyéb erdõgazdálkodási 

5. Önkormányzati tulajdonú vízi közmûvek üzemeltetése
(Örményes vízszolgáltatás 2012. december 31-ig)

6. Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt
szolgáltatások (Piac)

7. Halászati jog gyakorlásával összefüggõ üzemeltetési feladatok
ellátása. 
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8. Települési hulladék begyûjtése, szállítása. (Tiszabõ, Örményes,
Kuncsorba)

9. Óvodai, Iskolai fogászat támogatása

10. Felnõtt fogászati ügyelet támogatása

11. Gyermek úszás oktatás támogatása

12. Községi ünnepségek, rendezvények, kultúra és közmûvelõdés,
civil szervezetek támogatása

13. Orvosi központi ügyelet fenntartása térségi szinten

14. Pszichológus foglalkoztatása a rászoruló családok, kiskorúak
részére

15. SOS jelzõrendszer mûködtetése

16. Fegyverneki Hírmondó, idõszaki lap megjelentetése
ingyenesen, minden háztartás részére

17. Közalapítványok létrehozása önkormányzati feladatkörbe
tartozó ügyek elõsegítésére. (Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért
Alapítvány, Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért
Alapítvány, Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos
életéért Alapítvány)

18. Bursa Hungarica, és lakáscélú támogatások biztosítása

19. Különbözõ pénzalapok létrehozása szükség szerinti
támogatásra, így környezetvédelmi-, lakástámogatási-,
közmûvelõdési alap

20. Külterületi termõföldek vásárlása 

21. Mezõgazdasági tevékenység végzése

22. Helyi kitüntetõ címek alapítása, úgymint (Fegyvernek
díszpolgára, Fegyvernekért, Fegyvernek közszolgálatáért,
Fegyvernek tudományos és kulturális munkájáért díj)

Az ön kor mány za ti ön ként vál lalt fel ada tok túl nyo mó ré sze alap ve tõ
he lyi szük ség le te ket lát el.

2.3. Helyi adók:

Az Ön kor mány zat he lyi gaz da ság po li ti ká já nak köz pon ti ré szét ké pe zi
a he lyi adók bevezetése.

A he lyi adó kö ré ben a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ja és a vál lal -
ko zók kom mu ná lis adó ja ke rült be ve ze tés re 1992. ja nu ár 1-tõl. Cél ja:
fe de ze tet nyúj ta ni a te le pü lé si inf rast ruk tú ra, konk ré tan az út, jár da -
fej lesz té sek, a kor sze rû szemét és szennyvíz kezelés megoldására.

A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak mér té ke a be ve ze tés évé -
ben 600,- Ft, a vál lal ko zók kom mu ná lis adó já nak mér té ke: 600,- Ft/ fõ
az át la gos sta tisz ti kai állományi létszámra vetítve.

1994. ja nu ár 1-tõl meg szûnt a vál lal ko zók kom mu ná lis adó ja, ez zel
egyi de jû leg meg eme lés re ke rült a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó -
ja, s  l999. ja nu ár 1-tõl be ve ze tés re ke rült a he lyi ipar ûzé si adó, mér té -
ke: az adó alap 1 %-a, (a tör vé nyi ma xi mum ek kor 1,7 % volt),  2000-tõl 
pe dig a tör vé nyi ma xi mum, azaz az adó alap 2 %-a. A ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó já nak össze ge 2010 óta 9000 Ft/év, a he lyi ipar ûzé si
adó összege 2011-ben 1,9 %, 2012 évtõl 1,8 %-ra csökkent.

A he lyi adó po li ti ka a he lyi ál lam ház tar tás jo gá nak ér vé nye sü lé sét je -
len ti,  hogy az ön kor mány zat él, vagy nem  a tör vény adta ma xi má lis le -
he tõ ség ki hasz ná lá sá val. Fegy ver nek ön kor mány za ta nem élt
va la mennyi adó nem ki ve té sé nek le he tõ sé gé vel, sem a maximális
adónem megállapításának lehetõségével.



66

Az ön kor mány zat nak na gyon sok kö rül ményt kell fi gye lem be ven ni,
mér le gel ni egyes be vé te li for rás meg te rem té se ér de ké ben az adó elõ -
írá sá nál, il let ve az ar ról való le mon dás nál. Ere de ti leg leg fõbb ok a vál -
lal ko zá sok fejlõdésének segítése, ösztönzése.

Az uni ós csat la ko zás sal, a he lyi ön kor mány zat ok eu ró pai char tá já ból
az kö vet ke zik, hogy az adó rend szer ben len nie kell olyan adó ne mek -
nek, me lyek mér té két – a jog sza bály ke re tei kö zött – az ön kor mány zat
ál la pít ja meg. En nek az elõ írás nak a he lyi adótörvény teljes mértékben 
eleget tesz. 

Ki emel ke dõ je len tõ sé gû te le pü lé sün kön az adó men tes ség és adó ked -
vez mé nyek szûk kö ré nek meg ál la pí tá sa. Az adó men tes ség ugyan is
csak a kom mu ná lis be ru há zá sok vég zé se ese tén jár, Az ön kor mány zat
el is me ri a te le pü lé sen vég zett kom mu ná lis be ru há zást azok ré szé re,
akik nem kap nak köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lást, mint ál la mi tá mo ga -
tást. En nek oka, a két sze res tá mo ga tás el ke rü lé se. A he lyi adó ról szó ló
1990. évi C. tör vény bõl ha tá lyon kí vül lett he lyez ve a kom mu ná lis be -
ru há zá sok vég zé se, vagy kom mu ná lis be ru há zás cél já ra tör té nõ be fi -
ze tés mi at ti he lyi adó men tes ség meg ál la pí tá sá nak kö te le zett sé ge,
ez zel a he lyi ön kor mány zat ok ra bíz va, hogy él nek-e to vább ra is ez zel a 
le he tõ ség gel, (le mond va ez zel bi zo nyos össze gû be vé tel rõl), vagy pe -
dig meg szün te tik. Az iga zi ön kor mány za ti ság, a meg ala po zott köz ség -
po li ti ka itt mu tat ko zik meg va ló já ban, an nak fel is me ré se, hogy a la kos
ál tal vég zett kom mu ná lis be ru há zás, vagy e cél ra tör té nõ befizetés a
települést gyarapítja, és hogy e beruházás az a lakos részérõl
megelõlegezés az önkormányzat részére (természetesen a mentesség
összegéig), amit az önkormányzat utólag elismer.

A he lyi adó ked vez mé nyek is igen szûk kö rû ek, la kos sá gi kez de mé nye -
zés re csak az üre sen álló in gat la nok ra, a ta nya épü le tek re és a több te -
lek nek mi nõ sü lõ bel te rü le ti in gat la nok ra ter jed ki, 50 %-os
mér ték ben. A ked vez mé nye ken túl tá mo ga tá sok is vannak, melyek az
alábbiak: 

A he lyi adók ter hé re nyúj tott ön kor mány za ti tá mo ga tá sok

Az ön kor mány zat tá mo ga tást nyújt:

1. Évi 150.000.- Ft adó ala pig nem kell az adó zó nak az ipar ûzé si adót
meg fi zet ni.

2. A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ból 50 %-os mér té kû adó ked -
vez mény él az üre sen álló in gat lan ra, a be épí tet len tel kek re és a la kos -
ság ál tal vég zett kommunális beruházásokra.

3.  Az ipar ûzé si adó tör vény sze rin ti ma xi má lis össze gé nek meg ál la pí -
tá sa kor a kép vi se lõ- tes tü let úgy dön tött, hogy a vál lal ko zá sok ré szé re
tá mo ga tás for má já ban vissza jut tat bi zo nyos teljesített feltételek
mellett. 

(Ilyen fel té te lek ál ta lá ban: hogy ne le gyen az ön kor mány zat felé tar to -
zá sa a vál lal ko zás nak, ál lan dó ipar ûzé si adót fi zes sen mi ni mum 3 ezer
Ft összeg ben, vál lal ko zá sát fej lessze, ez eset ben ma xi mum 4 mil lió Ft
vissza té rí ten dõ tá mo ga tás hoz jut hat, a vál lal ko zá sok ösz tön zé se ér de -
ké ben a vál lal ko zás ál tal fog lal koz ta tott kor ri gált át la gos sta tisz ti kai
lét szám ra nyújt tá mo ga tást a c.) pont ese tén azon vál lal ko zók nak, akik
ak tív korú rend sze res se gély ben ré sze sü lõ el lá tat lan re giszt rált mun ka -
nél kü lit fog lal koz tat nak sze mé lyen ként ha von ta 5000 Ft
önkormányzati támogatásban részesültek 2010. végéig. )
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2.4. Önkormányzati hitelállomány

Az ön kor mány zat hi tel ál lo má nya 2012. szep tem ber 30-án 113.151
eFt mû kö dé si hi tel és 50.395 eFt fel hal mo zá si hi tel. Ez zel szem ben je -
len leg 2.146.035 eFt ön kor mány za ti va gyon áll. Az ön kor mány zat va -
gyo na 1991. óta 268 %-kal nö ve ke dett (az 1991. évi adat az éves
inf lá ci ó val növelve 2011- évi értéken számolva).

Az ön kor mány zat nak je len leg nincs 15 na pot meg ha la dó szál lí tói
tartozása.

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat ko ro sí tott ve võ-szál lí tó
állománya

Vevõk-szállítók lejárat
szerinti részletezése (Ft)

Vevõk 2012.11.30.
Szállítók                      2012.11.30.

Mûködési Felhalmozási

Nem lejárt állomány: 40 418 081 11 699 119 6 350 000

0-15 nap között lejárt 4 998 357 1 943 594 0

16-30 nap között lejárt 2 781 430 0 0

31-60 nap között lejárt 2 682 058 0 0

61-90 nap között lejárt 2 520 149 0 0

90-365 nap között lejárt 3 361 142 0 0

1 éven túl lejárt 5 812 621 0 0

Lejárt összesen: 22 155 757 1 943 594 0

Mindösszesen: 62 573 838 13 642 713 6 350 000

Fegy ver nek Ön kor mány zat be vé te lei és ki adá sai 2009-2012.          Ada -
tok eFt-ban

2009. 2010. 2011. 2012.

B E V É T E L 2 105 796 2 038 991 2 037 249 2 313 597

- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 819 076 877 643 821 040 954 942

 INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 471 998 534 743 468 175 619 939

 ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI 347 078 342 900 352 865 335 003

» HELYI ADOK 67 280 56 676 79 502 67 764

» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK 269 277 285 032 270 334 260 928

» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK 10 521 1 192 3 029 6 311

- TÁMOGATÁSOK 796 125 766 006 690 493 655 264

 ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ 796 125 766 006 690 493 655 264

» NORMATIV TÁMOGATÁSOK 528 536 448 399 442 539 429 968

» KÖZPONTOSITOTT ELÕIRÁNYZAT 81 836 91 092 68 626 38 586

» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU 182 294 203 209 146 815 186 710

» Egyéb támogatás 23 306 32 513

» Fejlesztési támogatás 3 459

- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 11 322 28 629 9 087 14 572

 TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT 184 3 165 533

 ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TÕKE B 8 038 25 161 5 922 5 135

 PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI 3 284 3 284 8 904

- TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 226 881 278 829 313 725 558 899

 MÛK.C.TÁM.ÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 180 312 189 981 223 053 255 490

» TB ALAPOKTÓL 33 597 32 376 40 490 33 158

» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 146 715 157 605 182 563 222 332

 FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 46 569 88 848 90 672 303 409

- VÉGLEGESEN ÁTVETT
PÉNZESZKÖZ 12 194 15 776 9 656 50 993

 MÛKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 10 894 9 380 5 676 3 262

 FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 1 300 6 396 3 980 47 731

- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ 8 001 5 582 4 714 4 179

- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 62 304 19 395 40 913 44 602

- HITELEK 169 893 47 131 147 621 30 146
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2009. 2010. 2011. 2012.

K I A D Á S 2 082 501 2 024 281 2 025 973 2 313 597

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 685 667 674 155 647 329 670 897

- JÁRULÉKOK 195 521 173 108 167 304 171 181

- DOLOGI KIADÁSOK 701 840 740 480 641 947 735 189

 ENERGIA KIADÁSOK 67 551 77 620 87 524

 VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 221 508 190 888 189 168

- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 15 849 8 638 28 481 8 978

- EGYÉB TÁMOGATÁS 170 243 185 111 173 796 172 240

- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS 6 794 11 799 10 264 8 995

- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 125 575 194 905 139 095 454 265

- TARTALÉK 0 0 0 12 842

 MÛKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 0 0 0 1 249

 FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 0 0 0 3 119

 biostart 8 474

- HITEL VISSZAFIZETÉS 166 287 25 132 198 827 27 202

- ADOTT KÖLCSÖNÖK 6 260 2 131 194 2 741

- TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ KIADÁSOK 8 465 8 822 17 740 49 067

 MÛK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 8 465 8 822 17 740 49 067

 Felh.c.tám.ért.kiad. 996

ÁTLAGLÉTSZÁM (fõ) 354,63 358,34 343,08 330.61

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat több éves ki ha tás sal járó fel -
ada tok elõ i rány za ta it éves bontásban .

Az ön kor mány za ti költ ség ve tés nagy ság rend jé hez ma gya rá zat ként
hoz zá tar to zik, hogy 2007-tõl Fegy ver nek, mint gesz tor te le pü lés in -
téz mé nyi tár su lá si for má ban mû köd te ti az óvo dai ne ve lés, ál ta lá nos
is ko lai ok ta tás és szo ci á lis fel adat el lá tást Ör mé nyes és Kuncsorba te -
le pü lé sek kel. Ezen kí vül a két te le pü lés sel kö zös or vo si ügye le ti rend -
szer mû kö dik több mint tíz éve, ami 2013. január 1-tõl másik két
környékbeli kistelepüléssel bõvül.

A fel adat el lá tás ha té kony sá gá nak és a mû köd te tés ra ci o na li zá lá sá nak
ér de ké ben az ön kor mány zat in téz mény fenn tar tó tár su lást mû köd tet
ok ta tá si, nevelési és szociális területeken.

Fegy ver nek ön kor mány zat az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet -
ben lévõ ön kor mány zat ok nak járó tá mo ga tás ban (ÖNHIKI) egyet len
év ben sem ré sze sült fennállása óta.

2.5. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
vagyoni-pénzügyi helyzet néhány jellemzõ mutatójának
alakulása 2009-2011 években eFt-ban.

Hosszú tá von az ön kor mány zat sa ját erõ it bi zo nyít ják a gaz dál ko dás
ered mé nyes sé gét meg ha tá ro zó alábbi mutatók:

A be fek te tett esz kö zök ará nya

2009. 2010. 2011.

Befektetett eszközök 1.902.000 2.000.887 2.015.914

Összes eszköz 2.138.743 2.160.385 2.146.035

88,9% 92.6% 93.9%

Lik vi di tá si ráta I.

2009. 2010. 2011.

Forgóeszközök 236.743 159.498 130.121

Rövid lej. köt 223.670 241.465 260.547

1.35 0.66 0.5
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Lik vi di tá si ráta II.

2009. 2010. 2011.

Pénzeszközök 45.346 24.132 20.138

Rövid lej. köt 223.670 241.465 260.547

0.20 0.09 0.8

El adó so dott sá gi mu ta tó.

2009. 2010. 2011.

Hosszúlejárratú köt. 50.658 65.452 44.504

eszközök 2.138.743 2.160.385 2.146.035

0.024 0.030 0.021

A könyv vizs gá lat ál tal is alá tá masz tott összeg zõ meg ál la pí tás, hogy az
Ön kor mány zat az Ötv 88.§(2) be kez dés ál tal adós sá got ke let kez te tõ
kö te le zett ség vál la lás fel sõ ha tá ra ként meg sza bott ér té ket – a rö vid le -
já ra tú kö te le zett sé gek évre esõ ré szé vel csök ken tett kor ri gált sa ját be -
vé tel 70%-át nem lép te túl, a kö te le zett ség vál la lá sok a tör vény ál tal
en ge dé lye zett ha tár alatt van nak. A hosszú le já ra tú be ru há zá si és fej -
lesz té si hi te lek tör lesz té si kötelezettsége nem veszélyezteti az
önkormányzat évenkénti költségvetési egyensúlyát.

Ked ve zõ mu ta tó, hogy 2011-ben a hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek
össze ge 32%-kal csök kent, és en nek kö vet kez té ben je len tõ sen ja vult
az el adó so dott sá gi mutató.

2.6. Bevételek:

Az in téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek ön kor mány za ti szin ten
22,4-26,8%-ot tesz nek ki az összes be vé tel hez vi szo nyít va. Ez ma gas
arány az ön kor mány zat ál tal fel épí tett és kö vet ke ze te sen vé gig vitt va -
gyon szer zé si és mû köd te té si stratégiájának köszönhetõ.

A he lyi és át en ge dett köz pon ti adók a be vé te lek 14,5-17,3%-át te szik
ki az összes be vé tel nek. 

Az ál la mi tá mo ga tá sok összes be vé te len be lü li ará nya 50% kö rül moz -
gott a vizs gált idõ szak ban.
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2.7. Kiadások:

A fo lyó ki adá sok (sze mé lyi, já ru lék, do lo gi) összes sé gé ben 68-78%-át
te szik ki az összes kiadásnak.

A fo lyó ki adá sok ága za ton kén ti bon tás ban (egész ség ügy, szo ci á lis, ok -
ta tás, kul tú ra, sport, te le pü lés - üze mel te tés) a következõk

A sze mé lyi jut ta tá sok össze gé nek csök ke né se, il let ve az át lag lét szám
csök ke né se mu tat ja a ha té ko nyabb feladatellátást.

A do lo gi ki adá so kon be lül je len tõs arányt (10-12%) kép vi sel és ki ug -
ró an nagy nö ve ke dést mu tat az ener gia költ ség. En nek mér sék lé sé re
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az ön kor mány zat meg úju ló ener gi át hasz no sí tó fûtõ be ren de zé se ket
vá sá rol több in téz mé nyé be, mely hez a fûtõanyagot saját maga állítja
elõ.

Az elekt ro mos ener gia te rén pe dig sa ját nap erõ mû park épí té sét ter -
ve zi 2-3 éves táv lat ban, mely be he lyi vál lal ko zá so kat és la ko so kat is be 
kíván vonni.

A fel hal mo zá si ki adá sok ará nya az összes ki adás hoz vi szo nyít va
6-19,6%.

2.8. Az intézményeket érintõ nagyobb horderejû
beruházásaink röviden:

– Általános iskola bõvítése, felújítása
– Napközi otthonos Óvoda felújítás
– Szociális intézmény felújítása, akadálymentesítése
– Szennyvíztelep bõvítése, felújítása
– Orvosi rendelõ felújítása
– Településközpont rehabilitáció
– Út és járdaépítések
– Víztorony fejcsere
– Polgármesteri Hivatal felújítása
– Játszótér építés
– Szennyvízhálózat építés (2012-ben indult tervezéssel)

A vég re haj tott be ru há zá sok je len tõ sen hoz zá já rul tak Fegy ver nek in -
téz mény há ló za tá nak kor sze rû sí té sé hez, de je len tõs ered mé nye ket ér -
tünk el az Ön kor mány zat te rü le tén meg va ló sí tott egyéb
be ru há zá sa ink so rán is. Egy részt in gat lan vá sár lá sok kal nö vel tük az
ön kor mány zat va gyo nát, más részt je len tõs elõ re lé pést si ke rült el ér ni
az út há ló zat, a köz mû há ló zat kor sze rû sí té sé ben il let ve a lakosság
igényeinek megfelelõen parkolók kialakításával, játszótér építésével.

Az aláb bi táb lá zat ban be mu tat juk a tény le ges be ru há zá si for rá sok és
be ru há zás hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tás sal szem ben mi lyen ér té kû
be ru há zást haj tott vég re az ön kor mány zat az utób bi 5 év ben. E táb lá -
zat ból lát ha tó, hogy lé nye ge sen több be ru há zást hajtott végre, mint a
fejlesztési források.

Fejlesztési kiadás és forrásai 2007-2011 eFt-ban

Bevétel Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011

1 Helyi adó 51281 70000 67280 56667 79502

2 Fejl. Támogatás 24052 29648 3459 12280 17603

Bevétel összesen: 75333 99648 70739 68947 97105

Kiadás Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011

1 Fejl. Kiadás 104707 61522 125575 194905 139095

2
Fejl. Hitel
visszafizetés 21480 31886 26690 25312 21843

Kiadás összesen: 126187 93408 152265 220217 160938

Különbség -50854 6240 -81526 -151270 -63833

Fejlesztési hitel -19025 25137 9136 40183 -

Finansz. Aránya 59,7% 106,68% 46,5% 31,3% 60,34%
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Az aláb bi táb lá zat a tény le ges be ru há zá si for rá sok és a nyúj tott ál la mi
tá mo ga tá sok rend sze rét mu tat ja be.

2.9. Pályázati munka 2005-2012 között

2005-2008. 2009-2010. 2011-2012.

Gyermekélelmezési konyha
eszközellátottság javítás épület
modernizálás

Orvosi rendelõ felújítása Komposztálás népszerûsítése

Dózsa Gy. út építés I. sz. idõsek klubja felújítás
Települési szennyvíztisztító
telep bõvítése és
szennyvízcsatornázás

Hársfa út építés Településközpont
rehabilitáció I. ütem

Orczy Anna Általános Iskola
hõszigetelés és nyílászáró
csere

Orczy Anna tankonyha bõvítés Szennyvízhálózat kiépítése I. forduló

Újtelepi Óvoda bõvítés Szapárfalui óvoda felújítása

Angolkert út építés Könyvtár infrastruktúra fejlesztés

Martinovics út építés Közmûvelõdési pályázat

Gyermekélelmezési konyha
elektromos kapacitás bõvítés Sportkör NCA pályázat

Szennyvíztelep iszap-víztelenítés
megoldása Baldácsy NCA pályázat

Rendõrõrs Felújítása Baldácsy MASZAT pályázat

Csillag út felújítása Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítés

Közterületi táblarendszer
kiépítése Óvoda épület homlokzat szigetelés és nyílászáró csere

Szalai Sándor Általános Iskola
felújítása Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés

Intelligens iskola Zalka Máté út építés

Településközpont rehabilitáció II. ütem

Orczy Anna Általános Iskola Informatikai fejlesztése

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-183

2.10. Pályázatok támogatása és saját erõ, megvalósuló KEOP
pályázat

A pá lyá za ti te vé keny sé get ele mez ve lát hat juk, hogy ki emel ke dõ a
2011-2012-es év. 2012. 03. 29 –én alá írás ra ke rült a „Te le pü lé si
szenny víz tisz tí tó te lep bõ ví té se és szenny víz csa tor ná zás
Fegyverneken” címû KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 szá mú projekt
Támogatási Szerzõdése. 

Fegy ver nek tör té nel mé nek leg ma ga sabb tá mo ga tá si össze gét, több
mint 2 mil li árd fo rint tá mo ga tást ítélt meg szá munk ra az Eu ró pai Unió
Ko hé zi ós Alap ja és Ma gyar or szág költségvetése. 

A be ru há zás net tó össz költ sé ge: 2.780.143.739 Ft, tá mo ga tás
2.335.449.267 Ft, ön erõ 444 694 472 Ft. 

2.9.1. Rövid összefoglalás a projektrõl:

Fegy ver nek Nagy köz ség szenny víz csa tor ná zá sa, és szenny víz tisz tí tó
épí té si pro jekt cél ki tû zé sei két fõ szem pont sze rint ad ha tó ak meg. A
fej lesz tés meg va ló sí tá sa egy részt a te le pü lés köz mû el lá tott sá gát hi va -
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tott ja ví ta ni, más részt a te le pü lés tár sa dal má nak a kör nye zet vé del me
irán ti el kö te le zett sé gét is tükrözi, ezért ennek megfelelõ célok
kerültek meghatározásra.

La kos sá gi, el lá tá si cé lok:

– A projekt megvalósításával a település jelenlegi lakóterületének
nagy laksûrûségû, központi részein - lakosságarányosan a
település 91 %-án - legyen kiépített szennyvízcsatorna- hálózat a
25/2002. (11.27) Kormányrendeletben meghatározott határidõ
elõtt.

– A projekttel érintett területen az élõ lakossági rákötés aránya a
megvalósítást követõen haladja meg a 92 %-ot.

– Környezetvédelmi és ökológiai célok:

– A településen közcsatornán elvezetett szennyvíz 100%-a legyen
legalább biológiailag tisztított.

– A projekt hatására javuljon a felszín alatti vizek környezeti
állapota.

– A szennyvíztisztító telep kiépítésével kapcsolatos elvárások:

– A tervezett technológia elégítse ki az engedélyekben elõírt
határértékeket,

– A biológiai tisztítás tartalmazza a N és P eltávolítás tehetõségét,

– A telep alkalmas legyen a terhelési csúcsok hatását kezelni,

– A telepre beszállított szippantott szennyvíz kezelése legyen
megoldott.

A szenny víz zel kap cso lat ban fel me rü lõ prob lé ma ke ze lé se ér de ké ben
a ter ve zett 45.827 fm hosszú gra vi tá ci ós csa tor na mel lett az egyes át -
eme lõk höz tar to zó öblözetekben 4.413 fm bel te rü le ti és 2.746 fm kül -
te rü le ti nyo mó ve ze ték meg épí té se szük sé ges. Az át eme lõk két-két
bú vár szi vattyú val sze relt ak ná ban épí ten dõk meg. A ter ve zett gra vi tá -
ci ós rend szer 550 db tisztító-ellenõrzõ aknát és 521 db tisztítóidomot
tartalmaz.

A pro jekt kez de te: 2012. már ci us. 26.

A pro jekt meg va ló su lá sá nak nap ja: 2014. no vem ber. 07. 

2.11. Mezõgazdaság

Fegy ver nek me zõ gaz da sá gi jel le gû te le pü lés, ahol ki emel ke dõ a ka lá -
szo sok, el sõ sor ban a búza termesztése.

Föld rész let sta tisz ti ka, mû ve lé si ágan ként (Fegy ver nek)

mûvelési ág összes alrészlet terület (ha)

erdõ 140

gyep 434

gyümölcsös 187

kert 4

nádas 8

szántó 5217

Termõterület összesen: 5990

termelésbõl kivett terület 1158

Összesen: 7148
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A fon to sabb nö vény kul tú rák meg osz lá sa az összes me zõ gaz da sá gi te -
rü let függ vé nyé ben:

– búza, árpa: 60%

– napraforgó 20%

– kukorica 10%

– zöldség, gyümölcs 10%

A gyü mölcs ter mesz tés sze re pe erõ sen le csök kent - a tá mo ga tá sok el -
le né re alig tör tén tek te le pí té sek az utób bi idõ ben - amit ter mesz tés -
tech no ló gia kor sze rût len sé ge va la mint a nyo mott fel vá sár lá si árak és
elaprózódott „birtokszerkezet” okoznak. 

A zöld ség- és gyü mölcs ter mesz tés ben nagy le he tõ sé gek van nak, a ha -
gyo má nyok va la mint a ter mõ föl di adott sá gok megfelelõek,

3. A település erõsségei:

– kedvezõ földrajzi fekvés

– jó megközelíthetõség 4.sz fõút közelsége

– mezõgazdasági termeléshez jók a természeti adottságok, termelési 
hagyományok

– jelentõs arányú öntözhetõ földterület

– Holt-Tisza, mint gazdasági és turisztikai forrás

– fejlett települési infrastruktúra 

– jól kiépült egészségügyi alapellátás 

– mûvészeti hagyományok (tánc, zene)

– civil szervezetek együttmûködése

– településközi együttmûködések, társulási lehetõségek
kihasználása

– Szolnok, Törökszentmiklós közelsége

– középfokú oktatás is mûködik

– térségi szerep: ÁFÉSZ, Takarékszövetkezet, szakiskola, rendõrõrs, 

– természetvédelmi értékek 

A te le pü lés le he tõ sé gei:

– a 4-es számú fõútvonal korszerûsítése

– alközponti szerep

– turisztikai célú beruházások 

– állami és EU -s támogatások, magántõke bevonása

– alap- és középfokú oktatási, sport- és szabadidõs infrastruktúra
fejlesztés

– mezõgazdaság és élelmiszeripar modernizálása

– településkép javítása

– települési infrastruktúra fejlesztése

– tõkeerõs cégek betelepülése

– civil szervezetek erõsödése

– Abádszalók fejlõdése
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3.1. Stratégiai rendszer

Erõsség/Lehetõség stratégia Gyengeség/Lehetõségek stratégia
- holtág rehabilitáció folytatása - szennyvízhálózat kiépítése

- holtághoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések - ivóvíz hálózat rekonstrukciója

- oktatás modernizálása, szakképzési kínálat
bõvítés - településközpont kialakítása

- mezõgazdasági termelés és feldolgozás
korszerûsítése - oktatási intézmények fejlesztése

- civil szféra fokozottabb szerepvállalásának
biztosítása

- sport- ÉS szabadidõ intézmények
modernizálása

- kulturális kínálat bõvítése - a szolgáltatások fejlesztésére irányuló
beruházások ösztönzése, segítése

- tõkevonzó képesség erõsítése

- települési menedzsment, marketing és lobbi  
tevékenység fejlesztése

- szelektív hulladékgyûjtés beindítása

Erõsség/Veszélyek stratégia Gyengeség/Veszélyek stratégia
- a térségi szerepek erõsítése - környezettudatos gazdálkodás ösztönzése

- mezõgazdasági kézi munkaerõ (zöldség-,
gyümölcskertész) képzése - erdõtelepítési programok

- roma mûvészeti és kulturális programok - részvétel a roma lakosság integrálására
irányuló programokban

- öntözõrendszerek fejlesztése - vállalkozói, termelõi együttmûködések
ösztönzése

- egészségmegõrzõ programokhoz való
kapcsolódás, újak indítása  

3.2. A település hosszú távú fejlesztési céljai,

A 2020-ig el ér ni kí vánt te le pü lé si jö võ kép meg ha tá ro zá sa és az ezt
szol gá ló cél ki tû zé sek vázlatos leírása:

– Oktatási infrastruktúra és humán erõforrás fejlesztése: 12
tantermes általános iskola építése; óvodák felújítása, bõvítése,
korszerûsítése,

– Holt-Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú fejlesztések:

– A fegyvernek határában végighúzódó 5 holtág szakasz komoly
szerepet játszik a település belvízrendszerében. A holtág
szakaszok gyûjtik össze és vezetik le a település vízgyûjtõ
rendszerében keletkezett fölösleges vizet. Jelenlegi állapotukban
azonban nem képesek ezt a fõ funkciót ellátni. Ezért szükséges a
meglévõ holtágak kotrása, területük rendezése. A kotrással,
területrendezéssel lehetõvé válik a holtág szakaszok másodlagos
(jóléti, halászati, turisztikai) hasznosítása is.

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

– Többfunkciós közösségi ház építése,

– Fecskeház program (bérlakások építése),

– Sportcsarnok építése,

– Wagner park rehabilitációja, szabadidõ park kialakítása,

– A meglévõ meleg víz bázis hasznosítása (gyógyfürdõ építése),

– Település belterületének átfogó rendezése,

– Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek
védelme: természeti kincsek megóvása, fenntartása (Kunhalmok,
Tintagyep); külterületi földutak burkolása; átfogó fásítási
program; belvízelvezetõ rendszer karbantartása, fejlesztése,

– A település idegenforgalmi vonzerejének javítása, szebb, élhetõbb
környezet kialakítása, új gazdasági funkciók kialakítása, a
településen élõk életminõségének és a település
népességmegtartó képességének javítása.
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3.3. A település konkrét fejlesztési elképzelései,

a 2014-2020 kö zöt ti meg va ló sí ta ni kí vánt – je len leg már is mert – fej -
lesz té sek és az elõ ké szí tett pro jek tek felsorolása:

– Az ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása, az
ivóvízhálózat rekonstrukciója: fertõtlenítõ rendszer
korszerûsítése; 96 db tolózárakna felújítása és cseréje; indukciós
mennyiségmérés kiépítése; közmûtérkép; térinformatikai
rendszer kiépítése; kutak hangfrekvenciás vezérlése.

– „Települési szennyvíztisztító telep bõvítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” címmel
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámmal pályázatot
nyertünk a  szennyvízhálózat községi szintû kiépítésére (62 km
csõvezeték), szennyvíztelep kapacitásának bõvítésére (500
m3/nap), utótisztító tó hatékonyságának javítására. A projekt
összköltsége: 2.780.143.739 Ft.

– 2012-ben KEOP-6.2.0/A/11-2011-0144 azonosítószámú
„Komposztálás népszerûsítése Fegyverneken” pályázat keretében
500 komposztláda kerül kiosztásra és a komposztálást bemutató,
népszerûsítõ elõadások megtartására kerül sor. A projekt
összköltsége: 10.354.000 Ft.

– Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde Annaházi Óvoda
tagintézményének felújítása, mûfüves pálya, valamint köztéri
kamerarendszer építése.

– Megújuló energiák hasznosítása Fegyvernek közintézményeiben
(LEADER) pályázat keretében két kazáncsere és egy napelem
rendszer kerül beépítésre a Polgármesteri Hivatal, valamint két
óvoda épületébe.

– A Fegyvernek területén található XIX-XX században épült
kastélyok közül egyedül a Bíró kastély maradt meg eredeti
állapotában. Célunk a kastély, a gazdasági épület, valamit a
környezõ park teljes rekonstrukciója, felújítása, a kastélyban és a
gazdasági épületben szálláshely, étterem kialakítása.

3.4. A meglévõ fejlesztési dokumentumok áttekintése
2013-ban

A te le pü lé sen ren de let tel – pél dá ul he lyi épí té si sza bály zat és sza bá -
lyo zá si terv –, vagy ha tá ro zat tal – pél dá ul in teg rált vá ros fej lesz té si
stra té gia, te le pü lés fej lesz té si kon cep ció, kör nye zet vé del mi prog ram,
hul la dék gaz dál ko dá si terv, esély egyen lõ sé gi terv– el fo ga dott fej lesz -
té si do ku men tu mok, va la mint a ko ráb ban ki dol go zott kon cep ci ók,
prog ra mok, ter vek, ta nul mány ter vek, meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má -
nyok 2014-2020-as uni ós fej lesz té si ciklusban való
hasznosíthatóságának áttekintése és átdolgozása  történik meg ebben
az évben. 

Fegy ver nek cél ja, hogy fej lesz té si do ku men tu ma i ba a leg fris sebb ma -
gyar or szá gi és Uni ós cél ki tû zé sek be épül je nek, ki ak náz va a leg di na -
mi ku sabb elõ re ju tá si le he tõ sé ge it a te le pü lés nek. Mind ezek
vár ha tó an po zi tív hatással lesznek a városiasodás folyamatára. 
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IX. AZ ÖN KOR MÁNY ZAT

1. Fegy ver nek jel ké pei:
Cí mer

Az ön kor mány za ti jel ké pek rõl szó ló
8/1993./IV.2./ szá mú ren de le te  alap ján a te -
le pü lés cí me re: a há rom szög tal pú pajzs for ma
ezüst kék me ze jé ben kar dot tartó páncélos
jobb kar.

A pajzs kö ze pén arany he ral di kai ró zsa pi ros
kö zép pel. 

Zász ló

Fegy ver nek zász la já nak szí ne a
vi lá gos kék, a zász ló lap – ará nyá -
ban a zász ló rúd fe lõl néz ve 1:2
ará nyú tég la lap –kö zé pen az ön -
kor mány zat cí me ré vel. Az ön -
kor mány za ti zász ló ese té ben az
arányt meg ha tá ro zó mé ret: 1,80 
x 0,90 m. A zász ló rúd szí ne
arany sár ga. Az ön kor mány zat
zász la ja a községháza
tárgyalótermeiben kerül
elhelyezésre.

Kör pe csét:

Az ön kor mány zat kör pe csét je: pe csét nyo -
mó, mely nek át mé rõ je 4 cm. Kö zé pen he -
lyez ke dik el az ön kor mány zat címere.

Kör ira ta: Fegy ver nek Nagy köz ség ön kor -
mány za ta.

Az ön kor mány zat kör pe csét jé nek hasz ná la -
tá ra a pol gár mes ter jo go sult,  az ön kor -
mány zat ál tal ki adott dísz ok le vé len vagy
más szer vek és sze mé lyek kö zöt ti kap cso -
lat ban, protokolláris célból.

2. Az önkormányzat megnevezése, elérhetõségei 

Az ön kor mány zat hi va ta los meg ne ve zé se: Fegy ver nek Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Címe: 5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás u.171.

Te le fon szá ma: 56/

Hon lap: www.fegy ver nek.hu

e-mail: hi va tal@fegy ver nek.hu

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta 2003. óta üze mel te ti hon lap -
ját a http://www.fegy ver nek.hu cí men. Az üze mel te tés sel kap cso la tos 
sza bá lyo kat a Kép vi se lõ-tes tü let a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat -
ról szó ló 16/1995.(VI.22.) sz. ren de let 8. sz. mel lék le té ben ha tá roz ta
meg. E sze rint a weboldal el sõd le ges sze re pe a jog sza bály ok sze rin ti
kö te le zõ en köz zé te en dõ ada tok meg je len te té se. En nek meg fe le lõ en
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fo lya ma to san ke rül nek fel töl tés re az önkormányzati rendeletek,
határozatok, a Képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei, stb.

Ezen kí vül he lyet kap nak mind azok a hí rek, köz le mé nyek, be szá mo lók 
stb., ame lyek a la kos ság tá jé koz ta tá sát se gí tik, le gye nek azok ön kor -
mány za ti vagy kül sõ for rás ból származó tartalmak. 

A fo lya ma tos fej lesz té sek nek kö szön he tõ en mára kb. 700 cikk, és
1600 le tölt he tõ do ku men tum vár ja a lá to ga tó kat. A sza ba don re giszt -
rál ha tó fó rum ban (je len leg kö zel 200 re giszt rált tag) bár ki el mond hat -
ja vé le mé nyét a településsel kapcsolatos témákban. 

3. Az önkormányzat felépítése, mûködése

A köz vet len irá nyí tást a te le pü lé si pol gár mes ter és 1 fõ tár sa dal mi
meg bí za tá sú al pol gár mes ter gya ko rol ja. A dön tés ho zó tes tü let, a Kép -
vi se lõ- tes tü let 8 fõ bõl áll. A Kép vi se lõ-tes tü le tet 2 bi zott sá ga segíti a
döntések meghozatalában:

– Pénzügyi Bizottság, 3 fõ képviselõbõl és 2 fõ külsõ tagból áll

– Oktatási,Közmûvelõdési, Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 fõ
képviselõbõl, és 3 fõ külsõ tagból áll

3.1. Polgármesteri Hivatal

Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la (mint
Fegyvernek-Örményes kör jegy zõ ség) lát ja el az ön kor mány za ti tes tü -
le ti szer vek jog sza bály ban meg ha tá ro zott,  és a tes tü le ti dön té sek bõl
adó dó fel ada to kat, ezen kí vül el lát ja a fegyverneki és örményesi la ko -
sok min den na pi ügye it. A Hi va tal vég zi a je len tõs mennyi sé get ki te võ
start közmunka  és a rövid- és hosszú idejû közfoglalkoztatást.

A Hi va tal lét szá ma 2011. év ben 52 fõ, mely bõl 33 fõ köz tiszt vi se lõ

A Hi va tal ren del ke zé sé re álló épü let Fegyverneken: 590 m2, Ör mé -
nye sen 318 m2.
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Az épü le tek ál la ga meg fe lel az alap ve tõ szük ség le tek nek, al kal mas a
fel ada tok el lá tá sá ra. A fegyverneki épü let 2010-ben ke rült fel újí tás ra,
mely nek ke re té ben meg va ló sult az épü let komplex
akadálymentesítése. 

A la kos sá gi el lá tás szem pont já ból ki emel ke dõ je len tõ sé gû tény, hogy
2013. ja nu ár 1-tõl a já rá si hi va ta lok meg ala kí tá sá val a Tö rök szent mik -
ló si Já rá si Hi va tal Ki ren delt sé ge 4 fõ vel mû kö dik a fegyverneki
Polgármesteri Hivatal épületében.4

Ön kor mány za ti nyil ván tar tás ok

A kép vi se lõ -testület ál tal ho zott ha tá ro za to kat, ren de le te ket és ren de -
let mó do sí tá so kat nap ra ké szen nyil ván tart ják és a köz ség hon lap ján
el ér he tõ ek. A ha tá ro za tok és ren de le tek je len leg tö ké le te sen vissza ke -
res he tõk tárgymutatós nyilvántartás alapján is.

La kos sá gi tá jé koz ta tás, mé dia

A te le pü lé sen a Fegyverneki Hír mon dó ha sáb ja in ke resz tül tá jé koz tat -
ja a la kos sá got a Kép vi se lõ-tes tü let mun ká já ról az önkormányzat.

Az ön kor mány zat mun ká já ról, a ki adott ha tá ro za tok ról és ren de le tek -
rõl több fó ru mon is tá jé ko zód hat a lakosság.

A kép vi se lõ- tes tü let éven te leg alább 4 al ka lom mal tart köz meg hall ga -
tást, eb bõl 3 al ka lom mal ki he lye zett ülé sen a szapárfalui, az új te le pi és
az annaházi te le pü lés ré szen, ez zel is kö ze lebb kerülve a lakosokhoz.

A kép vi se lõ-tes tü let nyil vá nos ülé se in való rész vé tel le het sé ges. Az
ülé sek idõ pont já ról, na pi rend jé rõl hir de tõ táb lá kon, he lyi új ág ban
tájékoztatják a lakosságot.

A kép vi se lõ -testület ülé se i nek jegy zõ köny ve el ol vas ha tók a hon la pon
és a he lyi könyvtárban.

Az ön kor mány zat ren de le tei ol vas ha tók a he lyi új ság ban, a könyv tár -
ban és a honlapon

Né hány ren de le tet, egyéb in for má ci ót köz vet le nül is el jut tat nak a la -
kos ság hoz, il let ve az in gat lan tulajdonosokhoz

A tér sé gi sze re pet erõ sí ti, hogy a já rá si hi va tal ke re tén be lül
Fegyverneken 4 fõs ki ren delt ség mû kö dik 2013. január 1-jétõl.

4. Külföldi kapcsolatok

Test vér te le pü lés

A te le pü lés test vér vá ro si kap cso lat ban áll a szlo vá ki ai Fegyvernekkel,
Zbrojnikivel. A szlo vá ki ai Fegyvernekkel való kap cso lat nem csak pro -
to kol lá ris jel le gû, az ön kor mány zat ok ra kor lá to zó dik, hi szen a te le pü -
lé sek szo ro san együtt mû köd nek mû vé sze ti és sport te rü le te ken. A
te le pü lés la kói mind amel lett, hogy el lá to gat nak egy más ne ve sebb ren -
dez vé nye i re, kö zös szer ve zé sû ese mé nye ken is részt vesz nek. A te le -
pü lés la ko sai egy mást csa lá di há zá ban látják vendégül, így tényleges
emberi kapcsolatok alakultak ki a települések között.

In téz mé nyi kap cso la tok

A te le pü lés óvo dá ja a szlo vá ki ai Fegy ver nek , Zbornyiky óvo dá já val
2004-óta, a Né met or szá gi Siegen vá ros AWO és BÁRKA óvo dá já val
2006- óta ápol szak mai kap cso la tot. 2012. áp ri lis 3-óta az Er dé lyi
Nagy vá rad Or so lya óvodájával is együttmûködnek. 

A te le pü lés szá má ra azért fon to sak ezek a kap cso la tok, mert a meg in -
dult szak mai fo lya ma tok in du kál ják a te le pü lés egyéb te rü le te in is a
kap cso lat te rem tést. Hosszabb tá von ezek kel a te le pü lé sek kel test vér -
vá ro si kap cso lat ki ala kí tá sá ról tár gyal nak a te le pü lé sek ön kor mány -
za tai.
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X. ÖSSZE FOG LA LÓ
Fegy ver nek nagy köz ség ön kor mány za ta tu da to san tö re ke dett a vá ro -
si as kör nye zet ki ala kí tá sá ra. Ezért vég zett kö vet ke ze tes, nagy ará nyú
fej lesz té se ket, szer zett meg min den le het sé ges va gyont, gon dos ko dott 
az egész sé ges környezet kialakításáról, megóvásáról.

Az Ön kor mány zat be vé te lei és ki adá sai 1990-tõl fo lya ma to san nö vek -
võ ten den ci át mutatnak. 

Fegy ver nek Ön kor mány za tá nak di na mi ku san nö vek võ be vé te lei az
elõ zõ négy cik lus ban biz to sí tot ták a ki egyen sú lyo zott gazdálkodás
feltételeit.

A be vé te le ken be lül eb ben je len tõs sze re pet ját szott az a tö rek vés
hogy az ön kor mány za ti va gyon mi nél na gyobb rész ben mû kö dõ és jö -
ve de lem ter me lõ va gyon le gyen, me lyet az ön kor mány zat sa ját maga
mû köd tet. En nek kö szön he tõ en ma az ön kor mány zat kb. 300 ha sa ját
tu laj do nú föld te rü le ten gaz dál ko dik, mû köd tet 1.500 ada gos fõ zõ -
kony hát, 2012. de cem ber 31-ig sa ját maga mû köd tet te a te le pü lé si víz -
el lá tást és szenny víz ke ze lést, va la mint vég zi a te le pü lé si szi lárd
hul la dék szál lí tást, me lyek nek kö szön he tõ en éven te 30-40 mil lió fo -
rin tos ön ként vállalt feladat saját forrását teremtette meg, biztosított
önerõt jelentõs összegû fejlesztésekhez. 

A sza bad ka pa ci tá sok és a va gyon ele mek mi nél jobb ki hasz nált sá ga ér -
de ké ben az ön kor mány zat ál tal vég zett szol gál ta tá so kat más te le pü lé -
sek re is igyek szik ki ter jesz te ni, így pél dá ul szi lárd hul la dék és
szenny víz szál lí tás Örményes, Kuncsorba, Tiszabõ településeken.

Az ön erõ bõl vég re haj tott fel újí tá sok, be ru há zá sok egy részt az in téz -
mény há ló zat kor sze rû sí té sét szol gál ták, más részt az Ön kor mány zat
út- és köz mû há ló za tá nak ki épí té sét, a la kos sá gi igé nyek nek mi nél
szélesebb körû kiszolgálását célozták.

Fegy ver nek jól meg kö ze lít he tõ te le pü lés, egész sé ges kör nye zet ben
fek szik ,a mo dern élet hez szük sé ges inf rast ruk tú ra ki épült, tér sé gi
sze re pe a há rom köz vet le nül öve zõ vá ros mel lett is meg ha tá ro zó, hat
község vonatkozásában.

Fegy ver nek Ma gyar or szá gon je len leg az egyet len olyan nagy köz ség,
olyan 7 ezer fe let ti la kos ság szá mú te le pü lés,  mely nem Pest me gyei
te le pü lés ként jelenik meg.

Fi gyel met ér de mel az, hogy egye dü li al föl di és más me gye be li te le pü -
lés ként eb bõl a sor ból ki emel ke dik Fegy ver nek. A töb bi te le pü lés ese -
té ben fo ko zot tan ér vé nye sül a fõ vá ros erõs von zás kör ze ti,
kö zel sé gé bõl fa ka dó ur ba ni zá ló ha tás. Ezért ilyen kör nye ze ti elõny hi -
á nyá ban Fegy ver nek nagy köz ség eb ben a sor ban az el ért ered mé nyei,
elismerésre méltó mutatói alapján különleges helyet foglal el.

Fegy ver nek Jász- Nagy kun- Szol nok me gye nagy köz sé ge i nek so rá ban
is ki emel ke dõ sze re pet tölt be. A kör nye zõ köz sé gek mu ta tói kö zül a
leg job bak kal ren del ke zik, s a me gye vá ro si jog ál lá sú te le pü lé sé nek
mu ta tó i val ha son ló sá got mu tat mind a tár sa dal mi, gazdasági, mind az
infrastrukturális területen. 

A te le pü lés kör nye ze te, mikrotérségben el fog lalt köz pon ti sze re pe,
köz le ke dés föld raj zi hely ze te, ter ve zett fej lesz té sei és ki emelt tá mo ga -
tott sá ga mi att to vább fej lõ dé se stabilan felfelé ível. 

Az Al föld jel leg ze tes te le pü lés tí pu sa i ban Fegy ver nek egy ki fe je zet ten
városiasodó te le pü lés ké pét mu tat ja, mely meg je le nik la kó hely és
mun ka hely funk ci ó já ban is, me lyet to vább erõ sít a mikrotérségben
nyújtott szerepköre is.

Le he tõ sé ge i ben, je len leg nyúj tott, el ér he tõ szol gál ta tá sai te kin te té ben 
is el mond ha tó, hogy egy ér tel mû en ha tás sal bír a szom szé dos te le pü lé -
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sek mind egyi ké re, ezt tá maszt ja alá a te le pü lé sen kifejezetten
számottevõ ingázás mértéke. 

A te le pü lés oda fi gyel ve kü lön bö zõ te rü le te i re, az egész ség ügy, szo ci á -
lis el lá tás, a köz igaz ga tás és köz ok ta tás ban je len leg is zaj ló át ala ku lás
fo lya mán is ezen te rü le tek re  ki emelt fi gyel met for dí tott, fej lesz té sei
elsõsorban ezeket a területeket érintették.

Fon tos szem pont ja a te le pü lés ve ze té sé nek, hogy min den te rü le ten
erõ söd je nek a te le pü lés mu ta tói, je len jen meg mind a te le pü lés jó lé ti,
mind funkcionális szempontja.

Jól érez he tõ az a lo kál pat ri o tiz mus, mellyel 2010 óta nem csak lát vá -
nyos, ha nem funk ci o ná li san is jól mû kö dõ te le pü lés kép ala kult ki, s fej -
lõ dik napjainkban is.

Ha gyo má nyai, sok szí nû, a gyö ke rek bõl táp lál ko zó kul tu rá lis éle te, az
élet min den te rü le tét fel öle lõ tár sa dal mi szer ve ze tei se gí tik, mé lyí tik
el tár sa dal mi éle tét, ad ják meg a továbbfejlõdés lehetõségét.

A te le pü lé sen élõk szá má ra az ott la kók a leg fon to sab bak. Sze re tik a
te le pü lést, és nem csu pán la kó hely nek, ha nem ott hon nak te kin tik.
Olyan ott hon nak, aho vá jó vissza tér ni, amely re min den kö rül mé nyek
kö zött büsz kék, s ahol az em lé ke i ket, õsi gyökereiket tisztelik és hûen
õrzik.

„Ki gé pen száll fö lé be, an nak tér kép e táj”,  an nak ta lán csak épü le tek
hal ma za. Az itt élõk szá má ra azon ban a csa lá dot, ba rá to kat és sze rel -
met je len te nek,  azt a he lyet,ahol a hét köz na pi meg él he tés hez min den
kö rül mény adott le het, és ezen túl em be ri tar tást tud adni, meg tar tó
ké pes sé get, az egyént egy ha tal mas csa lád ba, mint helyi társadalomba
tudja integrálni. 

A ci vil tár sa da lom mû kö dé se a te le pü lé sen azt jel zi, hogy az élet min -
den szeg men sé ben tud mû köd ni a tár sa dal mi sze rep vál la lás. Az ön -
kor mány zat tal szo ros együtt mû kö dés ben min den társadalmi igényt el 
tudnak érni.

Fegy ver nek te le pü lés min den szeg men sé ben je len van nak, érez he tõk
a  fej lõ dé si fo lya ma tok, a ké pes ség a vál to zás ra. A ki hí vá sok nak való
meg fe le lés re ér de mes sé te szik arra, hogy ko ráb bi vá ro si rang já nak
vissza adá sá val, je len le gi vá ros sá nyilvánításával lehetõségei tovább
bõvüljenek

Így vá lik a te le pü lés di na mi kus fej lõ dé sé nek rend kí vül fon tos ál lo má -
sá vá ez a lé pés, me lyet je len pá lyá zat be nyúj tá sá val és elfogadásával
kérünk.

Fen ti ek ben be mu ta tot tak sze rint a te le pü lés vá ros sá nyil vá ní tá sa ese -
tén ké pes el lát ni a vá ro si ön kor mány zat ok és szer ve ik ré szé re jog sza -
bály ban elõ írt kö te le zett sé ge ket, és ezek hez ké pes biz to sí ta ni a
meg ha tá ro zott szer ve ze ti és megfelelõen szakképzett személyi
feltételeket.

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta és a te le pü lés lakossága
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612013.(l.17.l sz. önkormänyzati hatäroztt:

Feglvernek Naryközsög värossä nyilvänitäsänak kezdem6nyez6s6rdl

Fegyvemek Nagyközsög Önkormänyzat Kdpviselötestülete az Alaptörvdny 32. cikk (l)
bekezdds b/ pontja alapjän az aläbbi hatärozatot hozza:

l. Fegyvemek Nagyközsög Önkormanyzatanak K6pviselötestülete a melldkelt
dokumentäciö alapjri,n kezdemönyezi a települds vrirossä nyilvrlnitäsät.

2. A területszervezdsi eljäräsröl szölö 32112012.(XI.16.) Korm. rendelet 14. $-a
alapjän Fegyvemek Nagyközsdg Önkormri,nyzatänak Kdpviselö- testülete vällalja,
hogy a települds viirossä nyilvrinitäsa esetön kdpes ellätni a viirosi önkorminyzatok
6s szerveik rdszdre jogszabälyban elöirt kötelezettsdgeket 6s köpes biztositani
ennek szervezeti 6s szemölyi feltöteleit.

Hatäridö:2O1 3 januär 3 1.
Felelös: polgrirmester

Erröl 6rtesül:
1.1 Tatrir Läszl6 polgärmester
2.1 Buzäs Istvännd dr. jegyzö
3.1 Kdpviselötestülettagjai
4.1 PolgärmesteriHivatalcsoporlvezetöi
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JÄSANAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖzGYÜLf S
ELNÖKE

Nyilatkozat t6mogatäsröl

Jäsz-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyülds elnökek6nt trimogatom 6s elfogadäsra

javaslom Feglvernek Nagyközs6g varossä nyilväLnitäsi kezdemönyezdsdt.

A települds a megye legnagyobb ldlekszämü nagyközsdge, a Törökszentmiklösi Jrinis

olyan települdse, mely Törökszentmiklds mellett alkalmas ennek a rangnak az elnyerdsdre 6s a

vrirosi fu nkciök ellätäsära.

A települös elmült dvekben lezajlö folyamatos fejlesztdsei, a dinamikus megüjuläsra

val6 köpessdge, 6s toväbbi kiaknäzhatö lehetösdgei indokoljak, hogy Feglvemeket 2013.

övben varossä nyilvänitsrit.

Szolnok. 2013. ianurir 16.

Koväcs Stihdor

5001 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Pf.: 41 * Telefon: 56/505-990 * E-mail: elnok@jnszm.hu
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Fegyvernek település sváb kapcsolatai 
 
A török idık elıtti korban Magyarország területén élı német ajkú népcsoport egyes  rétegei  
különbözı szakaszokban és népmozgalmi hullámokban kerültek lakhelyükre, és származási 
helyükre utalva nevezték ıket szászoknak, sváboknak vagy bajoroknak. A török hódoltság 
megszőnését  követı úgynevezett „munkáskéz-pótló telepítések” során hazánkba 
érkezett németeket származási helyüktıl függetlenül a „sváb” elnevezéssel illették. Ez 
vonatkozik a fegyverneki német telepesekre is, akiknek e hazában Fegyvernek  már a második 
vagy többedik állomáshelye volt, s akiknek többségét 1845-46-ban gróf Szapáry Józsefné 
báró Orczy Anna telepítette fegyverneki birtokaikra gazdasági okokból. 
 
A végeláthatatlan Szapáry birtokon még az 1830-as években is csak itt-ott tengıdött néhány 
jobbágy család. A harmincas évek elejétıl a nyári betakarítási munkákra más vidékrıl 
idénymunkásokat  alkalmaztak, akik között néhány magyarul nem beszélı sváb család is 
elıfordult, Számuk évrıl évre gyarapodott, 1843-ban  már meghaladta a 40-et, s az ı 
rokonságukból, ismerıseibıl került ki a véglegesen ideköltözött mindegy másfélszáz család. 
 
Írott adatok,elsısorban a tiszabıi római katolikus anyakönyvi bejegyzések igazolják, hogy 
1846-ban már laktak Fegyverneken svábok. Szintén ebbıl idıbıl származik egy, a tervszerő 
telepítéssel összefüggı adás-vételi szerzıdés, amely szerint a gróf és a grófné holdanként 50 
Ft-ért 135 hold földet adott el sváb vevıknek. 
 
A helységet, ahová a vevık letelepedtek, a grófnı tiszteletére Annaházának nevezték. A 
három tágas párhuzamos utcában 135 db., házhelyenként 1200 négyszögölnyi telket  mértek 
ki. A széles utcákért és  az imaháznak és az iskolának való  telkekért nem kellett fizetni. 
Az országút mentén létrejött  elsı utcát  a királynı neve után Erzsébet utcának, a legszélesebb  
második utcát Szapáry utcának/ itt épült fel a svábok iskolája és az imaház/, a harmadik utcát 
Anna utcának nevezték./Ezen utcák mai neve: Felszabadulás út ,Damjanich út, Táncsics út / 
 
A német ajkú lakosság Fegyvernekre települése nem fejezıdött be 1845-46-ban, Annaházán 
kimért telkek mindegyike csak  1870-re talált gazdára..  
 
A sváb telepesek létszámára vonatkozóan csak  1880-tól vannak ismert adataink, amikor 
a község lakosságának létszáma 4328 fı volt, ebbıl sváb  753fı ,ami 21 %-t tesz ki.. A gyors 
elmagyarodást mutatja, hogy századfordulón már csak 581-en voltak, az össz. lakosság 10,42 
%-a, 1910-ben pedig a 6424 fıbıl csak 105-en vallották magukat németnek. 
 
Felmerül a kérdés, hogy honnan jöttek és mi késztette ıket korábbi lakhelyük 
elhagyására ? 
A svábok körében élı,  1934-ben lejegyzett szájhagyomány az országnak három vidékét jelöli 
meg a származás helyeként:  - Buda környékét/ Budakeszi, Dorog, Perbál, Zsámbék, 
Solymár, Vác, Martonvásár, Csepel, Soroksár/, - Bácskát /Gara, Hajós, Harta, Vaskút, 
Szentiván, Csonoplya, Stanisics, Kollut, Kernyája, Katymár, Csávoly/  és Cegléd kornyékét 
/Ceglédbercel, Újhartyán / 
Közvetlenül német földet csak egy-két család vall származási helyként. 
 
Valószínőleg szegénységük és földnélküliségük késztette ıket a lakhelyváltoztatásra, amiben 
része volt annak is, hogy a Szapáry- Orczy birtokból olcsón jutottak telekhez és termıföldhöz. 
Például: Bácskában a földjét eladott négy-öt holdas gazda itt húsz holdas lett. 
 
A letelepedett német ajkú lakosság folytatta örökölt mesterségét, a földmővelést. 
Kezdetben gabonatermelésre rendezkedtek be, mellékesen foglalkoztak állattenyésztéssel, 
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amennyiben szükségük volt igás állatokra. A földmővelés nem váltotta be a hozzáfőzött 
reményeket, ezért a fısúlyt a század elején már az állattenyésztésre tették át, és a község 
valamint a  legeltetı társaság legelıin hatalmas állatállomány fejlıdött. 
A Kálvária-domb északi és keleti oldalán a temetı mögött kb 70 holdnyi területen 
foglalkoztak szılımőveléssel, azonban az 1888-89-es években a szılıállomány a filoxéra 
áldozatául esett, és többségét nem telepítették újra. 
A mezei munkások közé iparos emberek is betelepültek, akik kétlaki életmódot folytattak. 
Mesterségüket  jobbára csak a betakarítás utáni idıben őzték..  
 
Orczy Anna a svábok gyermekei tanításának feltételeir ıl és római katólikus vallásuk 
gyakorlásának lehetıségérıl is odaadóan gondoskodott. 
 
A svábság iskolája kezdetben egy szőkebb tanteremben,1854-tıl pedig a tanítói lakást is 
magába foglaló új iskolában mőködött a Szapáry utcában. Ekkor már a tanköteles sváb 
gyermekek száma 108 fı volt. Az új iskola elé 1963-ban a bárónı jótékony tetteinek emlékére 
egy terméskı alapba  foglalt vas keresztet állítottak. A „vaskeresztes iskola” a német nyelvő 
tanítás megszőnése után is iskola maradt egészen az 1970-es évekig. Ma  bérlakásként szolgál. 
Az elsı sváb tanító Einhorn András volt, akinek hivatását idıs korában a fia vette át. Az ifjú 
Einhorn szívügyének tekintette, hogy a sváb gyerekek elsajátítsák a magyar nyelvet is, s 
ebbéli tevékenységét a szülık is igényelték 
A népesség elmagyarosodásának ütemét jól mutatja, hogy míg 1878-ig csak németül 
tanítottak, 1879-ben a 172 gyermek heti két félnapon tanult már magyar írást és olvasást, s ezt 
követıen a magyar nyelvő órák száma évrıl évre nıtt, és tíz év múlva már csak két félnap 
jutott a német nyelvő óráknak, majd 1895-ben a sváb gyerekek kis létszáma miatt teljesen 
megszőnt a nemet nyelvő oktatás. 
 
Kezdetben a sváboknak nem volt önálló templomuk vagy imaházuk.. Az Orczy Lırinc féle 
birtokon lévı kápolnában havi 1-2 alkalommal a tiszabıi lelkész tartott számukra misét. A 
régi kápolna helyett,  közel az iskolához 1885-ben imaházat építettek, ahol havonta minden 
második vasárnap német nyelvő prédikációt hallgathattak. Az újszülöttek keresztelése és az 
ifjú házasok esketése továbbra is Tiszabın történt. 
 
Ebben az idıben a Közép- Fegyverneken élı magyar lakosság túlnyomó többsége is katolikus 
volt de a  sváb imaházból ki voltak zárva, ezért egyre gyakrabban merül fel egy új templom 
megépítésének igénye, de ilyen nagy anyagi áldozatokra a szegény sorsú lakosság nem volt 
képes. Ehhez kellettek a  földbirtokosok és az egri érsekség támogatásai és a képviselıtestület 
és a svábság anyagi hozzájárulása is. Szapáry József kezdeményezése ez csak  1862-63-ban 
válhatott valóra. ami egyben a magyar és sváb lakosság közös sikere is volt, és új fejezetet 
nyitott Fegyvernek község történetében. 
 
A svábság közigazgatásban betöltött szerepe gazdasági erejük növekedésével 
párhuzamosan fokozatosan nıtt. A földesúr telepeseinek megadta azt a jogot, hogy belsı 
ügyeiket önállóan intézzék. 
A kápolna és az iskola közelében volt a tanácsház, ahol a sváb nép által választott bíró 
intézkedett. İ volt a közvetítı a sváb lakosság és az uraság között is. Közép- Fegyverneknek 
és Annaházának külön bírája volt, de az 1952 évi egyesülést követıen három évenként 
választottak fıbírót, s az a szokás alakult ki, hogy felváltva, egyik ízben magyar, majd sváb 
bírót választottak. A svábság gazdasági fölénybe kerülésével ezt a szokást nem mindig 
tartották be. Így fordulhatott elı, hogy Müller József  43 évig volt a falu fıbírája, Családjának 
sírboltja az annaházi temetı bejáratánál található.  
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A svábok életmódjára, kulturális hagyományainak megırzése, öltözködésére, 
népszokásaira vonatkozó kép nem egységes. Ennek az az oka, hogy az ország különbözı 
vidékeirıl származtak, nyelvük és  hagyományaik nem voltak egységesek, Dalaik, táncaik 
rögzítésére senki nem fordított gondot. Ilyen törekvése csak a Dózsa György úti , a késıbbi 
Orczy Anna Általános Iskolának volt. Az iskola nevelıi és tanulói két primer település, 
Vaskút és Ceglédbercel táncaiból összeállított koreográfia nagy sikerő bemutatásával 
emlékeztek sváb ıseikre. Ez adott alkalmat a jómódú sváb fiatalok öltözködésének 
rekonstruálására is.. A szájhagyomány megemlékezik a svábkör XX század eleji báljairól , 
melyek inkább a bálokat követı verekedésekrıl, a két nemzet fiainak egymásra  feszülésérıl 
lettek híresek, de például sramli zenekar mőködését nem ırizte meg az emlékezet. 
Érdekes módon a különbözı vidékekrıl érkezett svábok magyarokhoz való hasonulása 
gyorsabban bekövetkezett, mint a más német tájszólásban beszélıkhöz való közeledés vagy 
egységesülés. 
 
Az annaházi iskola történetének ismertetésébıl  már kiderült, hogy a helyi svábság 
elmagyarosodása már az 1870-es években megkezdıdött, lényegében 1910-re be is 
fejezıdött. 
A szorgalmas svábság néhány évtized alatt anyagi jólétbe került, ami lehetıséget adott a 
tehetséges, fıleg fiú gyermekeik taníttatására.. A középiskolába, nem ritkán egyetemre került 
fiatalok már magyar kultúrán nıttek fel, magyar hazafias nevelést kaptak, s mivel szüleik sem 
beszélték apáik, nagyapáik nyelvét, érzelmileg is magyarok lettek. 
Napjainkban már csak az alábbi német hangzású  családnevekbıl lehet következtetni egyes 
mai fegyverneki lakosok származására :Áy, Bauer,  Baunok, Branstetter, Böheim, Czakó, 
Czikk ,Czimmer, Czimmermann, Dolinger, Ecker, Elbert,  Engler, Féderer, Gúth,  Hermann, 
Hillender  Huber, Kuntzer, Kurcz, Müller, Putz, Schultz,Stalmájer, Strigel, Szémann, stb, 
mely családok sem a kényszernek sem a divatnak nem hódoltak be, s megırizték sváb 
nevüket.. 
 
A magyarok és a svábok kezdetben idegenkedve néztek egymásra. A közös megpróbáltatások, 
a vegyes házasságok és a két világháborúban közösen átélt borzalmak közelítették ıket 
egymáshoz. Az 1945-ben az oroszok által méltánytalanul és jogtalanul kényszermunkára 
elhurcolt 154, fıleg sváb származású fegyverneki lakos sorsa, köztük 16-17 évesek átélt 
szenvedései, 20 %-uk halála, a magyar lakosság körében is megdöbbenést váltott ki, s néma 
megvetéssel sújtották az ismertté vált helyi közremőködıket. Ezt volt az egyedüli erkölcsi 
elégtételük 2005-ig, amikor római katolikus templomban január 6-án, elhurcolásuk 60-ik 
évfordulóján emlékmisét tartottak engesztelésükre, s a templom bejáratától balra lévı keleti 
falra emléktáblát rögzítettek tiszteletükre. 
Fegyvernek, 2012.május 15. 
                                                                                                                      /Baunok Béla/ 
Felhasznált irodalom : 
 
-A magyarországi németek 
 Változó világ sorozat 23.szám 
 Szerkesztette:Manherz Károly 
-Schleich Lajos – A fegyverneki svábokról 
 Debrecen 1934. Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Rt. 
-Kimutatás a Fegyvernekrıl 1945.január 6-án az oroszok által Ceglédbercelre szállított 
személyekrıl. Római Katólikus Plébánia, Fegyvernek 
 
  
 
 



2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2031-ig Összesen:

0

tıke 308,0 308,0
kamat 7,0 7,0
összesen: 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 315,0

tıke 818,0 818,0
kamat 11,0 11,0
összesen: 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0 829,0

tıke 1429,0 1429,0
kamat 79,0 79,0
összesen: 1508,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1508,0

tıke 514,8 357,8 872,6
kamat 66,0 22,0 88,0

összesen: 580,8 379,8 0,0 0,0 0,0 960,6

tıke 547,0 437,6 984,6
kamat 77,0 32,0 109,0
összesen: 624,0 469,6 0,0 0,0 0,0 1093,6

tıke 2003,0 1602,6 1602,6 1602,6 801,3 7612,1
kamat 757,0 573,0 383,0 206,0 28,0 1947,0
összesen: 2760,0 2175,6 1985,6 1808,6 829,3 9559,1

tıke 1002,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,8 5013,2
kamat 231,0 181,0 131,0 81,0 61,0 685,0

összesen: 1233,6 1183,6 1133,6 1083,6 1063,8 5698,2

tıke 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 6214,5
kamat 229,0 178,0 129,0 80,0 63,0 679,0
összesen: 1471,9 1420,9 1371,9 1322,9 1305,9 6893,5

tıke 389,0 389,0
kamat 16,0 16,0

összesen: 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 405,0

tıke 698,6 698,6 0,0 0,0 0,0 1397,2
kamat 47,0 18,0 65,0

összesen: 745,6 716,6 0,0 0,0 0,0 1462,2

tıke 960,6 960,6 0,0 0,0 0,0 1921,2

kamat 61,0 23,0 84,0
Összesen: 1021,6 983,6 0,0 0,0 0,0 2005,2

tıke 1633,0 1458,9 3091,9
kamat 193,1 55,6 248,7

összesen: 1826,1 1514,5 0,0 0,0 0,0 3340,6

tıke 1099,1 985,0 2084,1
kamat 126,6 36,0 162,6

összesen: 1225,7 1021,0 0,0 0,0 0,0 2246,7

tıke 1409,2 1409,2 704,6 3523,0

kamat 139,0 73,0 13,0 225,0

összesen: 1548,2 1482,2 717,6 0,0 0,0 3748,0

tıke 696,8 696,8

kamat 21,0 21,0

Összesen: 717,8 0,0 0,0 0,0 0,0 717,8

tıke 1010,4 1010,4
kamat 31,0 31,0

összesen: 1041,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1041,4

tıke 782,6 782,6
kamat 14,0 14,0

összesen: 796,6 0,0 0,0 0,0 0,0 796,6

tıke 584,6 584,6 584,6 584,6 584,6 7892,3 10815,4
kamat 433,0 410,0 387,0 364,0 342,0 2411,0 4347,0

18. Hydroglóbusz fej cseréje 11,4 mó forint (folyamatban) 20 év összesen: 1017,6 994,6 971,6 948,6 926,6 10303,3 15162,4

tıke 365,0 338,0 0,0 0,0 0,0 0,0 703,0

kamat 34,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0

19. Annaházi Idısek Klubbjának felújítása 1,095 mó forint 3 év összesen: 399,0 348,0 0,0 0,0 0,0 0,0 747,0

11. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.

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

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

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

4.. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

7. Közpomti Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.

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

9. Rendırség felújítása 2,461 millió Ft.

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

Fegyvernek Önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai

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

15. Mezıgazdasági gépvásárlások 2,090 millió Ft

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

17.Szapárfalui Óvoda felújítás 2,348

13. Temetkezési gépjármő beszerzés 5,041 millió Ft.

14. Csobánkai út felújítás 7,046 millió ft.

5. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

6. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.



2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2031-ig Összesen:
tıke 575,5 575,5 575,5 518,8 2245,5

kamat 104,0 73,0 43,0 12,0 232,0
20.Közcélú foglalkoztatást seg. Eszközbeszerzés 2,821 mó 5 év összesen: 679,5 648,5 618,5 530,8 0,0 0,0 2477,5

tıke 701,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1363,0
kamat 51,0 15,0 66,0

21. Zalka M. út útépítési hitel 2,064 mó forint összesen: 752,0 677,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1429,0

tıke 932,4 233,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1165,5
kamat 169,0 76,0 0,0 245,0

22.Településközpont I. ütem. 2,331 mó forint összesen: 1101,4 309,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1410,5

2020-ig tıke 602,3 602,3 602,3 602,3 602,3 1930,2 4941,7
kamat 252,0 226,0 195,0 165,0 136,0 251,0 1225,0

23. Orvosi rendelı épület felújítás 5,544 mó forint 10 év összesen: 854,3 828,3 797,3 767,3 738,3 2181,2 6166,7

2020-ig tıke 752,1 488,4 488,4 488,4 488,4 1492,6 4198,5
kamat 226,0 200,0 174,0 148,0 122,0 233,0 1103,0

24. Lapostetı felújítások 4,950 mó forint  összesen: 978,1 688,4 662,4 636,4 610,4 1725,6 5301,5

tıke 690,9 345,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1036,4
kamat 41,0 7,0 48,0

25. Felszabadulás út 147. ingatlan vásárlás 1,900 mó összesen: 731,9 352,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1084,4

tıke 545,2 545,2 545,2 545,2 0,0 0,0 2180,8

kamat 106,0 78,0 48,0 19,0 251,0
26. Óvoda felújítás Felszabadulás út 88. 2,726 mó forint összesen: 651,2 623,2 593,2 564,2 0,0 0,0 2431,8

tıke 22293,7 14530,4 7348,8 6587,5 4722,4 11315,1 66797,8

kamat 3521,7 2286,6 1503,0 1075,0 752,0 2895,0 12033,3

összesen: 25815,4 16817,0 8851,8 7662,5 5474,4 14210,1 78831,1

KIADÁS ÖSSZESEN: ( 1+…+26) 25815,4 16817,0 8851,8 7662,5 5474,4 14210,1 78831,1

Az OTP kölcsönszerzıdésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök
1. Helyi adó bevétel x x x x x

2. Gépjármő adó bevétel x x x x x
3. Gázközmő vagyon után juttatott államkötvény
4. 9 személyes mikrobusz
5. Suzuki Ignis gépkocsi
6. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi x x
7. Temetıs gépkocsi x x
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2.hrsz-ú ing. x x x x x x

1+…+26.



Ssz.

ELŐZŐ ÉV 
(2009.)

TÁRGY ÉV 
(2010.)

VÁLTOZÁS %-a

2 3 4 5
01. 5 463 8 645 158,25
02. 1 852 991 1 954 273 105,47
03. 1 651 768 1 758 176 106,44
04. 1 205 146 1 129 611 93,73
05. 587 167 575 703 98,05
06. 0 0 0
07. 109 975 162 302 147,58
08. 0 0 0
09. 502 655 386 257 76,84
10. 5 349 5 349 100
11. 0 0 0

12. 446 622 628 565 140,74
13. 134 272 243 252 181,16
14. 0 0 0
15. 0 0 0
16. 0 0 0
17. 144 873 175 619 121,22
18. 0 0 0
19. 0 0 0
20. 0 0 0
21. 0 0 0
22. 0 0 0
23. 80 635 33 230 41,21
24. 86 842 176 464 203,2

25. 115 019 119 210 103,64
26. 51 555 51 281 99,47
27. 54 533 57 851 106,08
28. 0 0 0
29. 8 931 10 078 112,84

30. 86 204 76 887 89,19
31. 65 510 57 047 87,08
32. 20 694 19 840 95,87
33. 0 0 0
34. 0 0 0

35. 43 546 37 969 87,19
36. 0 0
37. 1 902 000 2 000 887 105,2
38. 38 809 37 972 97,84
39. 82 994 79 165 95,39
40. 28 351 26 299 92,76
41. 41 608 39 075 93,91
42. 25 885 39 075 150,96
43. 0 0
44. 305 0 0
45. 15 418 0 0
46. 882 881 99,89
47. 12 153 12 910 106,23

48. 0 0 0
49. 45 346 24 132 53,22
50. 69 594 18 229 26,19
51. 236 743 159 498 67,37
52. 2 138 743 2 160 385 101,01

V.   Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

         Ebből:           - helyi adóhátralék
                                - lakbér hátralék
                                - térítési díj hátralékok
                                - egyéb hátralékok
        3. Rövid lejáratú kölcsönök
        4. Egyéb követelések
III.  Értékpapírok
IV.   Pénzeszközök

         2. Adósok

      3. Tenyészállatok

   a,     Forgalomképtelen ingatlanok

II/3.  Egyéb tárgyi eszközök

      3.  Folyamatban lévő ingatlan beruházás
      4.  Egyéb

      4.  Befejezetlen beruházásra adott előlegek

II.    Követelések összesen
         1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

III.    Befektetett pénzügyi eszközök
IV.   Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

      1.  Gépek, berendezések, felszerelések
      2.  Járművek

      2.  Épületek

I.      Készletek

    11.  Folyamatban lévő ingatlan beruházás  
    12.  Egyéb építmények
II/2.  Forgalomképes ingatlanok
      1.  Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek

      9.  Műemlékek
    10.  Védett természeti területek

      3.  Távhőellátás
      4.  Közművek védőterületei
      5.  Intézmények ingatlanai
      6.  Sportlétesítmények
      7.  Állat- és növénykert
      8.  Középületek és a hozzájuk tartozó földek

      7.  Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás
   b,    Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

      2.  Közforgalmú repülőtér

      1.  Vízellátás közművei
      2.  Szennyvíz és csapadékvíz közművei   

      5.  Árvízvédelmi töltések
      6.  Egyéb ingatlanok

adatok ezer forintban

II. Tárgyi eszközök
II/1.  Törzsvagyon

      1.  Út, híd, járda, alul- és felüljárók 

ESZKÖZÖK
1

I. Immateriális javak

      3.  Parkok, játszóterek
      4.  Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

2010. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS



Ssz.
ELŐZŐ ÉV 

(2009.)
TÁRGY ÉV 

(2010.)
VÁLTOZÁS %-a

2 3 4 5

53. 120 760 1 910 233 1581,84
54. 1 789 472 68 579 3,83
55. 1 910 232 1 978 812 103,59
56. -116 872 -126 985 108,65
57. -136 053 7 762 -5,71
58. 19 181 -134 747 -702,5

59. 0 0 0
60. 0 0 0
61. 0 0 0

62. -116 872 -126 985 108,65
63. 50 658 65 452 129,2
64. 0 0 0
65. 0 0 0
66. 50 658 65 452 129,2

67. 0 0 0
68. 223 670 241 465 107,96
69. 0 0 0
70. 160 757 167 705 104,32
71. 4 407 34 471 782,19
72. 58 506 39 289 67,15
73. 3 071 0 0
74. 1 090 1 687 154,77
75. 0 0 0
76. 0 0 0
77. 54 345 37 602 69,19

78. 71 055 1 641 2,31
79. 345 383 308 558 89,34
80. 2 138 743 2 160 385 101,01

1.

2. 141 763 147 916 104,34
3. 9 079 9 079 100
4. 23 404 23 426 100,09
6. 79 289 85 583 107,94
7. 29 991 29 828 99,46
8. 0 0 0
9. 0 0 0
10. 0 0 0
12. 0 0 0
13. 0 0 0
14. 141 763 147 916 104,34

1. 0 0 0

1. 0 0 0

VI.  Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
FORRÁSOK ÖSSZESEN 

                                     -  helyi adóból származó túlfizetés 
                                     -  közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség
                                     -  lakbér túlfizetés
                                     -  egyéb

           3.  Beruházási és fejlesztési hitelek
           4.  Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  
VI.  Rövid lejáratú kötelezettségek összesen   
          1.   Rövid lejáratú kölcsönök
          2.   Rövid lejáratú hitelek
          3.   Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
          4.   Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
                Ebből:         -  iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés

           2.  Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsájtásból

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

II.   Tőkeváltozások 
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

V.     Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
           1.  Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

III.   Következő évben felhasználható pénzmaradvány 
            1.  Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 
            2.  Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)
IV.   Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény
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I.     (Induló tőke 2009.) Tartós tőke 

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

ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK  
ÁLLOMÁNYA

MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK 
ÁLLOMÁNYA



Ssz.

ELŐZŐ ÉV 
(2010.)

TÁRGY ÉV 
(2011.)

VÁLTOZÁS %-a

2 3 4 5
01. 8 645 7 602 87,94
02. 1 954 273 1 975 857 101,1
03. 1 758 176 1 764 600 100,37
04. 1 129 611 1 144 497 101,32
05. 575 703 567 310 98,54
06. 0 0 0
07. 162 302 197 899 121,93
08. 0 0 0
09. 386 257 373 939 96,81
10. 5 349 5 349 100
11. 0 0 0

12. 628 565 620 103 98,65
13. 243 252 234 470 96,39
14. 0 0 0
15. 0 0 0
16. 0 0 0
17. 175 619 201 557 114,77
18. 0 0 0
19. 0 0 0
20. 0 0 0
21. 0 0 0
22. 0 0 0
23. 33 230 25 546 76,88
24. 176 464 158 530 89,84

25. 119 210 125 566 105,33
26. 51 281 54 663 106,6
27. 57 851 60 164 104
28. 0 0 0
29. 10 078 10 739 106,56

30. 76 887 85 691 111,45
31. 57 047 64 892 113,75
32. 19 840 20 799 104,83
33. 0 0 0
34. 0 0 0

35. 37 969 32 455 85,48
36. 0 0
37. 2 000 887 2 015 914 100,75
38. 37 972 50 405 132,74
39. 79 165 51 982 65,66
40. 26 299 21 440 81,52
41. 39 075 26 099 66,79
42. 39 075 25 446 65,12
43. 0 498 0
44. 0 0 0
45. 0 155 0
46. 881 397 45,06
47. 12 910 4 046 31,34

48. 0 0 0
49. 24 132 20 138 83,45
50. 18 229 7 596 41,67
51. 159 498 130 121 81,58
52. 2 160 385 2 146 035 99,34

V.   Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

        3. Rövid lejáratú kölcsönök
        4. Egyéb követelések
III.  Értékpapírok
IV.   Pénzeszközök

         Ebből:           - helyi adóhátralék
                                - lakbér hátralék
                                - térítési díj hátralékok
                                - egyéb hátralékok

         2. Adósok

      3. Tenyészállatok

   a,     Forgalomképtelen ingatlanok

II/3.  Egyéb tárgyi eszközök

      3.  Folyamatban lévő ingatlan beruházás
      4.  Egyéb

      4.  Befejezetlen beruházásra adott előlegek

I.      Készletek
II.    Követelések összesen
         1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

III.    Befektetett pénzügyi eszközök
IV.   Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

      1.  Gépek, berendezések, felszerelések
      2.  Járművek

      2.  Épületek

      7.  Állat- és növénykert
      8.  Középületek és a hozzájuk tartozó földek

    11.  Folyamatban lévő ingatlan beruházás  
    12.  Egyéb építmények
II/2.  Forgalomképes ingatlanok
      1.  Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek

      9.  Műemlékek
    10.  Védett természeti területek

      3.  Távhőellátás
      4.  Közművek védőterületei
      5.  Intézmények ingatlanai
      6.  Sportlétesítmények

      1.  Út, híd, járda, alul- és felüljárók 
      2.  Közforgalmú repülőtér

      1.  Vízellátás közművei
      2.  Szennyvíz és csapadékvíz közművei   

      5.  Árvízvédelmi töltések
      6.  Egyéb ingatlanok

      3.  Parkok, játszóterek
      4.  Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

      7.  Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás
   b,    Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
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I. Immateriális javak

2011. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

II. Tárgyi eszközök
II/1.  Törzsvagyon



Ssz.
TÁRGY ÉV 

(2010.)
TÁRGY ÉV 

(2011.)
VÁLTOZÁS %-a

2 4 4 5

53. 1 910 233 1 910 233 100
54. 68 579 -96 983 -141,42
55. 1 978 812 1 813 250 91,63
56. -126 985 25 236 -19,87
57. 7 762 176 032 2267,87
58. -134 747 -150 796 111,91

59. 0 0 0
60. 0 0 0
61. 0 0 0

62. -126 985 25 236 -19,87
63. 65 452 44 504 67,99
64. 0 0 0
65. 0 0 0
66. 65 452 44 504 67,99

67. 0 0 0
68. 241 465 260 547 107,9
69. 0 0 0
70. 167 705 138 342 82,49
71. 34 471 91 614 265,77
72. 39 289 30 591 77,86
73. 0 0 0
74. 1 687 6 306 373,8
75. 0 0 0
76. 0 0 0
77. 37 602 24 285 64,58

78. 1 641 2 498 152,22
79. 308 558 307 549 99,67
80. 2 160 385 2 146 035 99,34

1.

2. 147 916 246 463 166,62
3. 9 079 7 501 82,62
4. 23 426 21 766 92,91
6. 85 583 128 604 150,27
7. 29 828 88 592 297,01
8. 0 0 0
9. 0 0 0
10. 0 0 0
12. 0 0 0
13. 0 0 0
14. 147 916 246 463 166,62

1. 0 0 0

1. 0 0 0

VI.  Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
FORRÁSOK ÖSSZESEN 

                                     -  helyi adóból származó túlfizetés 
                                     -  közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség
                                     -  lakbér túlfizetés
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          2.   Rövid lejáratú hitelek
          3.   Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
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                Ebből:         -  iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés

           3.  Beruházási és fejlesztési hitelek
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          1.   Rövid lejáratú kölcsönök

V.     Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
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           1.   Tárgyévi vállalkozási eredmény
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III.   Következő évben felhasználható pénzmaradvány 
            1.  Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 
            2.  Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)
IV.   Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

II.   Tőkeváltozások 
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
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Nõi Kar elõ adá sa a temp lom ban

1956-os meg em lé ke zés

Fegy ver nek Szel le me Pantheon

Fe szü let a Katolikus temp lom ban

Ama tõr fo gat haj tó ver seny

Író-ol va só ta lál ko zó Hu bai Gruber Mik lós sal



Az Iro dal mi Kör

Könyv tár

Moz gal mas idõs kor

Szí nes be öl tö zött ját szó tér a Hárs fa úton

Már ci u si if jak

Vi rág zó Ti sza Nap ja



Ve te rán mo tor ki ál lí tás

Ovi fo ci

Solymászmise

Óri ás üst a Vi rág zó Ti sza Nap ján

Rin ga tó fog lal ko zás a Könyvtárban

Mise



Szapáry Nép dal kör

Nép tánc cso port

Tûzönjárás

Weöres Sán dor Gyer mek szín ját szó ta lál ko zó

Gyógydomb

Sé ta ko csi ká zás


