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15/2011.(IV.1.) sz. rendelet melléklete

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2011-2014. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

I. BEVEZETŐ

1.) Előzmények

Nagyközségünk mindenkori önkormányzata ciklusonként meghatározta és rendelettel
elfogadta a programját.

Az Önkormányzat 1988-ban a 134/1998.(IX.24.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el az
átfogó hosszú távú településfejlesztési koncepciót, mely a rendezési terv előtanulmánya volt
és amelynek megvalósítása jelenleg is folyamatos. 2008-tól a 29/2007.(XII.6.) sz.
önkormányzati rendelet fogadta el Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Gazdasági
Programját, melynek felülvizsgálata megtörtént 2010. évben. A Gazdasági Program előírásai
jelenleg is aktuálisak.
Az elmúlt évek főbb célkitűzései voltak:

 A település lakosságmegtartó képességének megőrzése
 Önkormányzati kötelező feladatok megfelelő színvonalú ellátása.
 A helyi gazdaság működését segítő termelő infrastruktúra kiépítése.
 Civil szervezetek megalakulásának, működésének segítése.
 Az önkormányzat önként vállalt feladatai (vállalkozásai) fenntartása a lakosok

közterheinek elviselhetővé tétele érdekében.
 Településünk térségi szerepének erősítése.
 Környezet megóvása.

Célok megvalósulása:

 Folyamatosan kiépült a nem termelő és termelő infrastruktúra, jelentős lakossági
pénzeszköz bevonásával.

 A szennyvízhálózat kivételével 90-100 %-ban megépült a telefon, víz, gáz, kábel TV
hálózat, 90 %-os a portalanított utak aránya. Jelentős járdaépítések és felújítások
történtek.

 Felújításokkal, átalakításokkal javult az oktatás, nevelés, orvosi ellátás tárgyi feltétele,
a településen szakiskola működik és esti gimnázium működött a 2007/2008. tanév
végéig.

 Közösségi lét feltételei biztosítottak.
 Környezetünk szebbé, gazdagabbá vált.
 Foglalkoztatottság javítása érdekében vállalkozások részére ösztönző támogatásokat

vezettünk be, ami jogszabályi módosítások miatt vált okafogyottá, így 2011. évből
meg kellett szüntetni.

 Támogattuk a helyi vállalkozás fejlesztését iparosításra alkalmas terület kialakításával,
önkormányzati forrás biztosításával.



 A település népességmegtartása érdekében lakástámogatási rendszert működtetünk.
 Településünk mikro térségi szerepe erősödött:

- Rendőrőrs működése 6 településre terjed ki Fegyverneken kívül.
- Az ÁFÉSZ 3 településen működik, a Takarékszövetkezet 4 kistérségben 10

településen működtet fiókot.
- Örményes-Kuncsorba településekkel együttműködünk az egészségügyi

ellátásban, Örményessel közösen működtetjük a vízművet, a szilárd hulladék
szállítást. Szippantott szenyvíztelepen fogadjuk Örményesről és Kuncsorbáról
a szennyvizet.

- A Gyermekélelmezési Konyha 4 településen biztosít közétkeztetést.
 Tagja vagyunk a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak.
 Örményes község önkormányzatával körjegyzőséget alakítottunk.
 Örményes és Kuncsorba községek önkormányzataival iskola, óvodai és szociális

intézményi társulást alakítottunk.
 A civil szervezeteket, a közművelődést önkormányzati forrásból támogattuk, ennek

következtében megerősödtek a civil szervezetek, pl. horgász egyesületek,
vadásztársaságok.

 A szociális ellátást a törvényben előírtak szerint mindenkor magas színvonalon
biztosítani tudtuk, hajléktalanok ellátása érdekében szükséglakásokat alakítottunk ki.

 Az önkormányzat működésével, a kötelező feladatok ellátásával szemben
törvényességi kifogás, jelentős lakossági panasz nem volt.

 Az önkormányzati vállalkozások bevétele jelentősen nőtt, és az önkormányzat egyéb
saját bevételeivel kiegészítve a kötelező közszolgáltatási feladatokat megfelelő szinten
látjuk el.

 Közművelődési tevékenységünk a térség közművelődését is segítve, példaértékű.
 Lakossággal való kapcsolattartás az önkormányzat feladatainak megoldásába történő

bevonása érdekében fenntartjuk, és mindenki számára ingyenesen biztosítjuk a
Fegyverneki Hírmondót, az önkormányzat honlapján anonim fórumot biztosítunk.

Összegezve: A mindenkori önkormányzat arra törekedett, hogy a település minden lakosával
olyan kapcsolatot építsen ki, amely a település fejlődését, a lakosság megtartó erejét segíti.

2.) A település gazdasági helyzete

Az 1990-es éveket követően településünkön is jelentős változások következtek be.
Megszűntek a korábbi nagyüzemek „Örményes Gépgyár”, „Fegyverneki Tsz.”, „KTSZ”,
Költségvetési Üzem”.
A változásokat csak a térségi szerepet betöltő ÁFÉSZ és Takarékszövetkezet élte túl.

2.1. Lakosság számának alakulása

Lakónépesség a KSH adatai szerint 1990-95. között nőtt, azóta csökken. Ennek oka részben a
természetes szaporulat negatív előjele, illetve a bevándorlási különbözet negatív előjele.

Év Lakónépesség Élve
születés

Halálozás Term.
szap.fogy.

Bevándorlási
különbözet

Bekölt. Elk.

2005 7139 75 106 -31 -39 143 182



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

2.2. Foglalkoztatás helyzete

Év Nyilvánt.állás
k.

356
napnál
hosszabb
.

Állásk.
járadéko
s

Állásk
.
segély

RÁ
T

Mképes
korú
lakossá
g

Relatí
v
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
Relatív mutató: nyílvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában.
Arányszám: a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya

2001-ben a helyben foglalkoztatottak száma 1213 fő, ebből 1100 helyi lakos, 113 bejáró.
Eljáró dolgozó 953.

A foglalkoztatottság jelentős visszaesése részben a ténylegesen foglalkoztatottak számának
csökkenésével, illetve a feketegazdaság elterjedésével indokolható. A foglalkoztatottak száma
leginkább a mezőgazdaságban csökkent, ahol 500-600 fővel szemben 173 fő vallotta magát
mezőgazdasági foglalkoztatottnak.
Az utóbbi néhány évben a foglalkoztatás javult, a munkát keresők száma 8 % alá csökkent. A
vállalkozások erősödtek, számuk nőtt.

Év Kft Bt Szövetkezet Egyéni Egyéb Össz
1998. 30 28 5 150 - 213
2005. 40 52 Nincs adat 211 6 309

Vállalkozások erősödését jelzi a nettó árbevétel emelkedése. 2003-ban 5744 millió Ft., 2004-
ben 5591 millió Ft (közüzemi szolgáltatók bevallása módosult), 2005-ben 6460 millió Ft,
2006-ban 7658 millió Ft. Az emelkedés meghaladja az infláció mértékét.
Lakosok jövedelméről csak közvetett adatok vannak, melyre az SZJA mértékéből tudunk
következtetni.
2003-ban a helyben lakók 370 millió, 2004-ben 347 millió (minimálbér adómentes), 2005-ben
361 millió Ft, 2006-ban 432 millió Ft SZJA-t fizettek a fegyverneki lakosok.

A település 7148 ha közigazgatási területéből 1158 ha a kivett terület, szántó 5217 ha, mely
jelentősen növekedett , a gyümölcsös 186 ha-ra csökkent. Ez utóbbi több mint 50 %-os
csökkenés.



A mezőgazdaságban jelentős átalakulás történt a szántóföldi növények javára a gyümölcs-
zöldségtermesztéssel szemben. Ennek eredményeként nominál áron számolva 50 %-kal
csökkent az ágazat árbevétele.

A foglalkoztatás és a lakosok jövedelmét befolyásoló iskolai végzettség a településen a
legnagyobb probléma.
Jelentős javulás ellenére a 7 évesnél idősebb népesség iskolai végzettsége 2001-ben:

 iskolázatlan 99 fő
 ált.isk. 1-7 osztály 1679 fő
 8 ált. 1956 fő
 középiskola, érettségi nélkül 1492 fő
 középiskola, érettségivel 826 fő
 egyetem, főisk.oklevél nélkül 40 fő
 egyetem, főisk.oklevéllel rendelk. 228 fő
Összesen: 6320 fő

Összegezve: A népességszám csökkenése összhangban van az ország lakosságának
csökkenésével. Ez érezhető településünkön is. További csökkenés várható, ha a környező
városok (Szolnok, Törökszentmiklós) gazdasági potenciálja nem fog erősödni. Ezért az
elvándorlási különbözet nem fog csökkenni.

Ennek ellenére a településünk gazdasága az 1990-es év második feléig jellemző visszaesés
után fokozatosan erősödött, a vállalkozások egyre stabilabbak, új vállalkozások jelentek meg.
Településünkön jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek és egyre több a vállalkozók
által megvalósított beruházás. Ezek következtében az önkormányzat helyi adóbevétele
folyamatosan nőtt.

A foglalkoztatás helyzetére, iskoláztatásra vonatkozó újabb statisztikai adatok nincsenek, a
2011. évi népszámlálási adatokból nyerhető információ.

II. A GAZDASÁGI PROGRAM CÉLJAI

Az önkormányzati törvény meghatározta a gazdasági program tartalmát, ezen előírásokkal és
a Törökszentmiklósi Többcélú Társulás megalakulásával új, a korábbitól eltérő programot kell
készíteni.
Programunkban azokat a főbb célokat határozzuk meg, melyek biztosítják a folyamatosságot
és elősegítik az önkormányzat jövőbeni működéséhez szükséges források megteremtését.
A program összeállításánál figyelemmel voltunk a kistérségi együttműködésre.
A fejlesztési elképzelések szükség szerint túlmutatnak a 4 éves cikluson a 2013-ig történő
tervezés miatt.

1. Fő célok

1.1. A lakosság életkörülményeinek javítása élhető települési környezet kialakításával.
1.2. Infrastruktúra teljes kiépítése, a település várossá nyilvánítása. *1
1.3. Az európai integrációból adódó lehetőségek kihasználása.
1.4. Prioritások a fenti célok megvalósítása érdekében:

 Környezet tudatosság kialakítása.



 Esélyegyenlőség biztosítása.
 Önkormányzati gazdálkodás stabilizálása.
 Helyi gazdaság fejlesztésének elősegítése.
 Közösségek erősítése.

2. Fejlesztési elképzelések

A Képviselőtestület 147/2006.(VII.31.) sz. határozatával elfogadta a 2007-2013. évekre
vonatkozó fejlesztési elképzeléseit.
Fejlesztési elképzeléseink túlmutatnak a 2007-2013. uniós fejlesztési időszakban
megvalósítható beruházásokon.

Tervezett fejlesztések fő csoportjai:
 Ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása, az ivóvízhálózat

rekonstrukciója.
 Szennyvíztisztító hálózat kiépítése, szennyvíztisztítás technológiai hátterének

korszerűsítése.
 Település belterületének átfogó rendezése.
 Holt-Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú fejlesztések.
 Oktatási infrastruktúra fejlesztés, felnőtt képzés, foglalkoztatás segítése.
 Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek védelme.

A hat főcsoportnál figyelemmel voltunk arra, hogy minél több lehetőségünk legyen a
pályázati források kihasználására. Ezeket a fejlesztéseket kiegészítik az évenkénti Észak-
alföldi régió által biztosított pályázati lehetőségek, melyeknél figyelemmel kell lenni a 4.
pontban írt hitelfelvételi korlátra.

A fejlesztéseknek összhangban kell lenni az önkormányzat kötelező és nem kötelező
feladatainak szinten tartásával. A fő cél elérése a település népességmegtartó erejének
megőrzése.

3.) Munkahelyteremtés feltételeinek javítása

A munkahelyteremtés legfontosabb eszközei:
 a termelő infrastruktúra beruházások befejezése, a szennyvízhálózat megépítése
 iparosításra alkalmas terület biztosítása a régi vásártér területén

(1539/36,37,38,39,41,42 hrsz.) víz, gáz, út, villany közművekkel
 a lakosság képzettségének, idegen nyelv ismeretének fejlesztése; az általános iskolai

oktatás színvonalának emelése, a szakiskola fenntartása, munkaerőpiachoz igazodó
képzés biztosítása.

 Bölcsőde fenntartásával és a hároméves kortól igénybe vehető óvodai ellátással
segítjük a családokat a munkavállalásban.

 Segítjük a turisztikai vállalkozások beindítását.

Vállalkozások megsegítése érdekében továbbra is támogatni kell a helyi foglalkoztatást.
Ennek érdekében hosszútávon fenn kell tartani, korszerűsíteni a vállalkozások támogatásáról
szóló 23/2002.(VI.1.).



4.) Településfejlesztés-politika

Településfejlesztés politikánk fő céljai:
 a termelő infrastruktúra beruházások befejezése,
 környezetünk megóvása, szebbé tétele,
 az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, a XXI. sz. oktatási színvonal elérése a mikro

térségi társulás keretén belül,
 a település szennyvíz beruházásának megvalósítása, szennyvíztársulat létrehozása,
 a település közvilágításának korszerűsítése gazdaságosabb üzemmóddal azonos

színvonal biztosítása mellett,
 az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése gazdaságos fűtési mód

átalakítással,
 a játszótér fenntartása (Fegyvernek Hársfa úton és a Szapárfalui középrészen).

A fejlesztési céljaink megvalósításakor összhangot kell teremteni az önkormányzat anyagi
teherviselő képességével úgy, hogy biztosítva legyen az önkormányzat kötelező és nem
kötelező feladataihoz a szükséges működési pénzeszköz is.
Településfejlesztésünk átfogó elképzeléseit a rendezési tervünk megalapozása érdekében
kiadott 134/1998.(IX.24.) sz. határozatban foglaltuk össze, melyet az Önkormányzat
Képviselőtestülete 20/2011.(I.27.) sz. határozatával felülvizsgálta. A határozatban
megfogalmazott célok hosszútávon biztosítják a település fejlődését. E célokat kismértékben
módosítja jelen fejlesztési koncepció.
Fejlesztéspolitikánknál figyelemmel kell lenni költségvetésünk stabilizálására, a 2. pontban
megfogalmazott fejlesztési célokra, az önkormányzat működésének megőrzésére, főbb
célkitűzéseinkre, a városias település kialakítására.

5.) Adópolitika

A mindenkor érvényes helyi adók esetében a magánszemélyek kommunális adója és az
iparűzési adóból befolyó összegből biztosítani kell a 3., 7. pontban megfogalmazott
vállalkozói támogatásokat.
A lakossági adóknál figyelemmel kell lenni a lakosok teherbíró képességére és közüzemi
díjainak mértékére, a közüzemi szolgáltatások teljes kiépítése érdekében továbbra is fenn kell
tartani az adókedvezmény rendszerét.

A mezei őrszolgálat fenntartásához a földtulajdonosok részére a mezőőri díj csökkentésévek
támogatja az önkormányzat a mezőgazdasági tevékenységet.

6.) Közszolgáltatás politika

Az önkormányzati közszolgáltatásokat továbbra is az önkormányzat által fenntartott
gazdálkodási egységekkel kell biztosítani. A közszolgáltatások működtetésénél fő cél, hogy
az önkormányzat olyan árpolitikát tudjon kialakítani, mely biztosítja a közszolgáltatás
fenntartását, figyelembe veszi a lakosok teherviselését, jövedelmi viszonyait. E célokkal
biztosítani tudjuk a kintlévőségek elfogadható szinten tartását.



Tovább kell bővíteni a közszolgáltatások körét zöld hulladék és építési hulladék szervezett
gyűjtésének megvalósításával, az építési törmelék gyűjtőhely és komposztáló telep
kialakításával.
Állati hulladékgyűjtést térségi szintű önkormányzati társulásban történő részvétellel
biztosítani kell.

Ösztönözni, segíteni kell a lakosokat és a vállalkozásokat a szelektív gyűjtésben való
részvételre, a veszélyes hulladék gyűjtésére.

7.) Vállalkozások támogatása

A vállalkozások támogatásának közvetett módja a termelő infrastruktúra teljes kiépítése; az
ipartelepítésre alkalmas terület megfelelő áron történő biztosítása vagy bérbeadása.

Induló vállalkozások segítésére továbbra is fenn kell tartani olyan nem lakás céljára szolgáló
épületeket, melyek bérbeadásával biztosítani tudjuk működő vagy induló vállalkozások
letelepedését a településen.

A vállalkozások megerősítése érdekében más külső forrás megszerzéséhez a vállalkozások
támogatásáról szóló 23/2002.(VI.1.) sz. önkormányzati rendeletet hatályban kell tartani.

III. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ
FELADATAINK

Meg kell őrizni a hagyományos rendezvényeinket (Diák Gulyásfesztivál, Virágzó Tisza
Napja) az intézmények által felvállalt többlet feladatokat (Móra Napok, Tavaszköszöntő,
nyári napközi, úszás oktatás) továbbra is támogatnunk kell a sportkört. A „Fegyvernek
Szelleme Pantheon” keretében az elszármazottakkal tartani kell a kapcsolatot , hogy ne
szakadjanak el végleg a településünktől. E feladatokra a mindenkori költségvetésben a
szükséges forrást biztosítani kell.

A gazdasági program megvalósítása érdekében a mindenkori költségvetés lehetőségéhez
mérten kell elkülönített forrást biztosítani a civil szervezetek, a közművelődés, az oktatási
intézmények többletfeladataihoz.

1. Oktatás

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
épület bővítése a mikro-térségi oktatás feltételeinek javítása. Fenn kell tartani a
szakképzést, együttműködve más szakképző intézményekkel. Az oktatási épületek,
iskola, óvoda fejlesztése, az eszközfejlesztés az intézmény működési feltételeinek
javítását, az oktatás színvonalának emelését kell szolgálnia.
A szakképzésben vállalni kell a hátrányos helyzetűek és a lehetőségek függvényében a
felnőttek képzését a várható igényekkel összhangban.

Az óvodai és általános iskolai ellátást a helyi gyermekek, tanulók részére kell
biztosítani.



2. Kultúra - sport

A település kulturális és népi hagyományainak megőrzése, új hagyományok
megteremtése, a település lakóinak közművelődésbe való bevonása a jövő
szempontjából meghatározó feladat. A meglévő Községi Könyvtár, Művelődési Ház
és a Honismereti Gyűjtemény fenntartása, karbantartása, lehetőségekhez képest
fejlesztése indokolt. Szükség esetén a személyi feltételeket is tovább kell javítani,
elsősorban a Honismereti Gyűjtemény kezelése, ápolása és a közművelődési feladatok
még színvonalasabb ellátása érdekében.

A községi sport fejlesztése érdekében a Sport Egyesületnek és az iskoláknak együtt
kell működni, fejleszteni kell a községi sportpályát, sportcentrum kialakítását az
Ifjúsági Parkban. A Wágner Parkban tömegsport céljára szolgáló létesítményeket kell
építeni.

3. Egészségügy

Az egészségügy működési feltételeinek javítása érdekében bővíteni kell az Orvosi
Rendelőben a mikro-térségi szinten az ügyeleti rendszert. A civil szervezetek
bevonásával, támogatásukkal egészség-megőrző programokba a lakosságot egyre
nagyobb számban be kell vonni. Támogatni kell az EGYMI járó beteg ellátás
színvonalának fejlesztését. Korszerű egészségnevelési programokat kell szervezni –
különös tekintettel a veszélyeztetett csoportokra.

4. Szociálpolitika

A szociális ellátást mikro-térségi szinten közös fenntartású intézményben kell
biztosítani. Kiemelten kell támogatni a hátrányos helyzetűek társadalomba történő
beilleszkedését. Fenn kell tartani a célirányos programokat, pl. „Mindenki
Karácsonya” rendezvényt, stb. Továbbra is biztosítani kell a hajléktalanoknak az
alkalmi hajléktalan szállást, s kiemelten kell kezelni az időskorúak ellátását.

5. Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati lakásgazdálkodásnak fő célja a fiatalok első lakáshoz jutása és a
szociális lakások biztosítása (elkülönített lakásalap bevonásával). A bérlakás állomány
megőrzése, komfortfokozat növelése érdekében szükséges az elkülönített lakásalap
fenntartása. Változatlan feltételekkel a 10/2001.(III.30.) sz. rendelettel az első
lakáshoz jutók támogatási rendszerét fenntartjuk, továbbra is biztosítjuk az
önkormányzati dolgozók lakhatását segítő munkáltatói kölcsönt.

6. Idegenforgalom

Az idegenforgalom fellendítése érdekében az önkormányzatnak kezdeményező
szerepet kell vállalni. A Holt-Tisza rehabilitációjával az öko vadász és a horgász-
turizmus, a Kálvária domb adottságának kihasználásával a falusi turizmus alapjait meg
kell teremteni. Az idegenforgalmi célok elérése érdekében a térségünkben érintett
turisztikai szervezetekkel, a horgász, vadász és a Baldácsy egyesületekkel is együtt
kell működni.



IV. GAZDÁLKODÁS BIZTONSÁGA

Az önkormányzati költségvetés évenkénti jóváhagyásakor a központi források
kiszámíthatatlansága miatt fejlesztési forrásainkat a hitel mértékének meghatározásával
korlátozzuk.
A mindenkori költségvetésben az önkormányzat működésének stabilizálása érdekében a
költségvetési hiány mértékét (folyószámla hitel) csökkenteni kell. A folyószámla hitel
indokolt esetben sem haladhatja meg a személyi és dologi kiadások 10 %-át. A fejlesztési
hitelnél előnyben kell részesíteni a hosszúlejáratú hitelt. Ezek éves terhe (tőke, kamat
visszafizetés) a törvényben megszabott mérték 90 %-a lehet. Ez alól kivétel a
szennyvízhálózat fejlesztése, ahol a lakosok hozzájárulását mindenképpen indokolt
megelőlegezni.

Az önkormányzati gazdálkodás stabilizálása érdekében a vállalkozói vagyont meg kell őrizni.
A vállalkozói vagyon működtetésénél figyelemmel kell lenni az önkormányzati feladatokra és
a bevételek folyamatos növelésére.

Fegyvernek, 2011. március 31.

-.-.-.-.-.-.-

*1 A 71/2011.(XII.19.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. január l-től)



1. sz. melléklet
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének

Településfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló 105/2005.(VI.30.) sz.
és a 20/2011.(I.27.) sz. határozata

OPERATÍV PROGRAM, ÉS PROJEKT MEGNEVEZÉS BECSÜLT KÖLTSÉG EFT-BAN ÜTEMEZÉS (ÉV, TÓL-IG)

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

413 millió Ft 2007 - 2013

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

343 millió Ft 2007 – 2013

b. Hidroglóbusz cseréje 60 millió Ft 2007 – 2013

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

10 millió Ft 2007 – 2013

2. Szennyvíztisztító hálózat kiépítése,
szennyvíztisztítás technológiai hátterének
korszerűsítése

3500 millió Ft 2007 – 2013

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

3350 millió Ft 2007 – 2013

b. Komposztáló telep létesítése 150 millió Ft 2007 – 2013

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

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

270 millió Ft

150 millió

2007 – 2013

b. Belterületi utak építése 100 millió Ft 2007 – 2013

c. Középületek felújítása, akadálymentesítése,
valamint energiaracionalizálása

120 millió Ft 2007 – 2013

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

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

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

4. Holt – Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai
célú fejlesztések

2257 millió Ft 2007 – 2013

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

b. Egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer
kiépítése

7 millió Ft 2007 – 2013

c. Bíró kastély felújítása 100 millió Ft 2007 – 2013

d. Szánkópálya építés 50 millió Ft 2007 – 2013

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

100 millió Ft 2007 – 2013

f. A meglévő melegvíz bázis hasznosítása 1000 millió Ft 2007 – 2013



(gyógyfürdő építése)

5. Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás
fejlesztése

1220 millió Ft 2007 – 2013

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

b. Szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti
fejlesztése

50 millió Ft 2007 – 2013

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

50 millió Ft 2007 – 2013

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

e. Orvosi rendelő bővítése, mentőállomás
feltételeinek megteremtése

20 millió Ft 2007 – 2013

f. Sportcsarnok építése 300 millió Ft 2007 – 2013

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

6. Település külterületének átfogó rendezése,
természeti kincsek védelme

980 millió Ft 2007 – 2013

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

50 millió Ft 2007 – 2013

b. Külterületi földutak burkolása 400 millió Ft 2007 – 2013

c. Átfogó fásítási program 30 millió Ft 2007 – 2013

d. Belvízelvezető rendszer karbantartása,
fejlesztése

500 millió Ft 2007 – 2013

Fejlesztések összesen 8975 millió Ft 2007 - 2013


