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Projekt megnevezése

Projekt (tervezett)
Projekt megvalósítás összköltsége ezer ft‐ Projekt előkészítési szintje
helye
ban

A megvalósítás
tervezett időpontja

Részleges tervvel
Csapadékvíz elvezető rendszer
1

2

rekonstrukciója I. ütem

Idősek otthonának bővítése és
ellátási központ kialakítása

Egyek kül ‐ és
belterülete

Egyek

rendelkező, komplex állapot
350.000

250.000

felmérés megtörtént, elvi
koncepció készült,tervek
elkészültek

Látványtervvel és elvi építési
engedéllyel rendelkező

2020‐ig

2020-ig

A projekt rövid leírása

A önkormányzatú kezelésű közutak szilárd burkolatú ellátása, megépítése, meglévő
szilárd
burkolatú utak, külterületi úthálózat rekonstrukciója valósítható meg. Egyek sík és
mélyen fekvő
területen helyezkedik el, nem megoldott a nagy mennyiságű csapadék víz akár csak
ideiglenes
tárolása, ennek megfelelően az elvezetés érdekében különböző műszaki
megoldásokkal (zsilip
rendszer ill. nyomott szakaszok beiktatása) próbáljuk külterületünk mélyebben fekvő
mocsaras
helyszínére kivezetni a csapadékvizet, illetve rekonstrukció címszó alatt a jelenlegi
állapot
kizárólag szikkasztó árkok kialakítását jelzi (továbbvezetés nem megoldott).
A meglévő épület és a bővítési terület is önkormányzati tulajdonabn van. A jelenlegi
25 fős
idősek otthonát 100 főre indokolt bővíteni. A jelenlegi funkció megtartása, és
továbbfejlesztése
a cél, továbbá ellátási központ szerepét töltené be Hortobágy, Tiszacsege és Egyek
településeken.
Kialakított épületegyüttese mára már nagyon leromlott állapotban van. Új építése
szükségeltetik, mivel a fentieken túl a Egyek nagyközség és a Tiszacsegei mikrotérség
ügyeleti
ellátásának is kulcseleme.
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Az Egyeki mentőállomás építése

Egyek

100 000

előkészítés alatt

2020‐ig

4

Járda felújítás I. ütem

Egyek

150.000

nem engedély köteles

2015‐2016

30 km hosszan járda építése, 1,5 méter szélességben.
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Járda felújítás II. ütem

Egyek

150.000

nem engedély köteles

2017‐2018

30 km hosszan járda építése, 1,5 méter szélességben.
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Egyek belterületi utak felújítása és
építése.

Egyek ‐ Telekháza ‐
Félhalom

250.000

Telekháza: Kun Béla u., Gagarin u., Április 4 u., Rózsa u., építése.Félhalom: Pataki u., és
Részben engedélyes tervvel
Korbin
2020‐ig folyamatosan
u., építése. Egyek központi belterületén: Eötvös u.,Fasor u.építése és felújítása.
rendelekező
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Ivóvíz hálózat rekonstrukciója.

Egyek

250 000

nem engedély köteles

2020‐ig
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Egyek Polgármesteri Hivatal
eszközpark fejlesztése

Egyek

25.000

nem engedély köteles

2012‐2014

A TÖBB MINT 40 ÉVE ÉPÜLT eternit CSÖVEK KICSERÉLÉSE az egészségkárosító hatás és
a
rendszer tisztasága és üzembiztonsága miatt is indokolt. ‐ Megvalósítás a szolgáltató
bevonásával.
A Polgármesteri Hivatal számára bútorzat, klíma és számítástechnikai eszközök
beszerzése
szükséges.
a 606 fő lakosságu településrészen a közösségi igényeknek megfelelő szolgáltatást
nyujtó
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Közösségi ház építése Telekházán

10

Lezárt sitt lerakó parkosítása

Egyek ‐Telekháza

100 000

Ötletszintű

2020‐ig

központ kialakítása.Kulturális, egészségügyi, szociális és hivatali feladatok ellátására
kell
kialakítani.

Egyek

120.000

Ötletszintű

2020‐ig

Szabadidős tevékenyésg, közösségi, sport rendezvények szervezése, kiszolgáló
létesítmények
kialakítása, tribün, egységes faszerkezetű pavilonok kialakítása.

Egyek

60.000

nem engedély köteles

2015

Egyek két központjában
11

12

kereskedelmi centrum közterület
rendezése.
Roma közösségi ház építése

Szennyvíz beruházás a külterületi
13

14

lakott helyeken
A kisebbségek lakta településrész
út és járda hálózatának kiépítése,

Egyek

150 000

ötletszintű

400 000

Tervek készen állnak,
pályázat benyújtása
folyamatban

Egyek‐telekháza,
Egyek‐Félhalom, Ohat.

Egyek

250 000

Ötletszintű

2020‐ig

2015-2018

2020‐ig

felujjítása

Ssz.

15

Projekt megnevezése

Egyeki sportközpont megépítése

Projekt (tervezett)
Projekt megvalósítás összköltsége ezer ft‐ Projekt előkészítési szintje
helye
ban

Egyek

500 000

Ötletszintű

A megvalósítás
tervezett időpontja

2015‐2016

Parkosítás, világító testek kihelyezése, külső burkolat készítése, virág gruppok
kialakítása.
A mintegy 1000 főt számláló roma kisebbség identitását megőrző, hagyományait
ápolni tudó
közösség összejöveteleire szolgáló épület kialakítása. házkialakítása.
Egyek három külterületi lakott helyén meg kell oldani a szenyvízkezelést és a
csatornahálózat
kialakítását. ‐ Megvalósítás a szolgáltató bevonásával.
A Blaha Lujza, Dankó Pista, Fasor és Eötvös útcák burkolása. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
bevonásával kisebbség életterének szebbítése mellyel az Európai felzárkózást segítjük
elő.

A projekt rövid leírása

Egyek szabadtéri sportlétesítményenek fejlesztése, kondicionáló és edző termek
létrekhozása, a
kis helyigényü sportok fedett helyen való megrendezése.Az ifjuság és a felnőtt
lakosság
mozgásigényének egész éves kielégítésének a megteremtése.
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Kegyeleti park kialakítása

Egyek

15.000

Ötletszintű

2020‐ig

A Bartók Béla utcán található kálváriás temető kettős kunhalomra épült. A kegyeleti
parkban
helyet kapna egy II. világháborús és egy '56‐os emlémű, továbbá urna fal kerülne
kialakításra.
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A külterületi úthálózat
karbantartása, felújítása.

Egyek

20 000

Terv nem szükséges

2020‐ig

A külterületi utak karbantartására és felujjítására szükség van. Meg kell oldani az
Egyeket
Tiszadorogmával összekötő út rekonstrukciós munkáit is.

Egyek

60 000

terv nem szükséges

2020‐ig
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A külterületi belvízelvezető

Egyek külterületét elborító belvíz elvezetésének megoldásáról a helyi
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Piacközpont kialakítása.

Egyek

60 000

Ötletszintű

2020‐ig

földtulajdonosokkal
együttműködve gondoskodni kell.
A Községi piac kulturált és egészséges viszonyok közé helyezése elengadhetetlen
feladat.
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A közterület és közvilágítás
rendezése Ohaton.

Egyek

10 000

Ötletszintű

2020‐ig

A rendezetlen közvilágítási helyzet normalizálása Ohat külterületen.
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Parkoló kiépítése a köztemetőben
és a köztemető mellett.

Egyek

15 000

Ötletszintű

2015‐2016
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Inkubátorház kialakítása

Egyek

30.000

előkészítés alatt

2020‐ig

Ipari területen vagy lakott belterületen vár megvalósításra.
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Belterületi kerékpárút építése.

Egyek

25.000

előkészítés alatt

2020‐ig

A Béke u. és a temető közötti kerékpárút megvalósítása szükségeltetik.

Egyek

30.000

előkészítés alatt

2020‐ig

Közlekedésbiztonsági és rekreációs szempontból indokolt.

Egyek

5.000

nem engedély köteles

2015‐2016

2015

A rendszeresen ismétlődő oktatási programok, diákversenyek és csereüdültetési
programok
indokolják.

2015

A helyi sportolási lehetőségeket bővíteni kell.

rendszerek felújítása.

24
25

Egyek‐Telekháza közötti kerékpárút
építése.
Hulladékgyűjtő edények
beszerzése.
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Iskolabusz beszerzés.

Egyek

34.000

Részletes költségvetéssel
rendelkező

27

Művelődési és sport központ
kialakítása

Egyek

60.800

Részletes költségvetéssel
rendelkező

28

Zrínyi‐Ősz utca útépítés

Egyek

66.044

29

Somogyi Béla utca útépítés

Egyek

51.164

30

Szociális bérlakás építése

Egyek

31

Brikettáló üzem

Egyek

32

Erdősítés

Egyek

A kiépített és kibővített köztemető megfelelő parkoló hellyel való ellátása
közlekedésbiztonságilag és az egyének biztonsága szempontjából is elengedhetetlen.

A szelektív hulladékgyűjtés szélesebb körű bevezetésére van szükség.

Építési engedéllyel
rendelkező
Építési engedéllyel
rendelkező

2020‐ig

Javítani kell az úthálózat állapotát.

2020‐ig

Javítani kell az úthálózat állapotát.

170.000

előkészítés alatt

2020‐ig

Az egyre növekvő igények, és a bedőlt banki hitelek miatti hajléktalanok számának
várható
növekedése indokolja.

50.000

előkészítés alatt

2020‐ig

A településen kárba vesző biohulladék hasznosítását kívánjuk kihasználni. Indokoltság:
emelkedő tüzelőanyag árak, szélesedő szociálisan rászoruló réteg, munkahelyteremtés

2020‐ig

10 ha szántó művelési ágát szeretnénk erdő‐re váltani. Indokoltság: emelkedő
tüzelőanyag árak
szélesedő szociálisan rászoruló réteg

7.000

előkészítés alatt
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Projekt megnevezése

Projekt (tervezett)
Projekt megvalósítás összköltsége ezer ft‐ Projekt előkészítési szintje
helye
ban

A megvalósítás
tervezett időpontja
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Benntlakásos Fogyatékos otthon

Egyek

150.000

előkészítés alatt

2020‐ig

34

Geotermikus erőmű

Egyek

2.000.000

előkészítés alatt

2020‐ig

35

Görpálya a Sportcentrumban

Egyek

30.000

tervek elkészültek

2020‐ig

36

Települési közösségi színterek,
zöldterületek fenntartása Egyek

Egyek

35.000

előkészítés alatt

2015

Egyek

62 968

Megvalósítás alatt

2015

2020‐ig

településen
37

Ebrendészeti telep

38

Szennyvíztisztító telep áthelyezése

Egyek

350.000

Tervek készen állnak,
pályázat benyújtása
folyamatban
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Pihenőpark és sétaút kialakítása a
vályogos tón

Egyek

46 520

Megvalósult

2015

a vályogos tó karbantartása
(kotrása)

Egyek

12 891

Terveztetés alatt

2015

40
41

Egyek

85.000

előkészítés alatt

2020‐ig

42

Közvilágítás modernizálása
Betonelemgyártó üzemcsarnok
bővítése

Egyek

9 450

Megvalósítás alatt

2015

43

Tanyabusz beszerzése

Egyek

1016

előkészítés alatt

2015

A projekt rövid leírása

A projekt keretén belül 32 fő fogyatékos személy nappali ellátását, valamint 12 fő
bentlakásos
ellátását biztosítanánk. A projekt során felépítésre kerülne az intézet, eszközök és
bútorzat is
beszerzésre kerülne.
A település alatti geotermikus energiát kívánjuk kihasználni. Indokoltság: emelkedő
tüzelőanyag
árak, szélesedő szociálisan rászoruló réteg, munkahelyteremtés, vállalkozások vonzása
A Sportpályán görpályát terveztünk kialakítani – tervek készen vannak. A lakosság
fiatalabb
része gördeszkázhatna, kerékpározhatna és görkorcsolyázhatna a Sportcentrumban.
Indokoltság: a fiatalok kb. 200 aláírást gyűjtöttek össze a pálya megalakításáért.
Közösségi közterületek, parkok valamint sportpálya zöldterület fenntartásával,
karbantartásával
kapcsolatos multifunkcionális gépi eszköz beszerzése és biológiailag lebomló
zöldhulladék
gyűjtőszigetek kialakítása. Indokoltság: Javulna a település környezeti állapota.
A kistérség kóbor kutyáinak befogása és elhelyezése nem megoldott. Indokoltság:
munkahelyteremtés, falkába verődött kóbor kutyák !
A jelenlegi rendszeres környezetvédelmi bírságok és a szűkös befogadó kapacitás
indokolja. ‐
Megvalósítás a szolgáltató bevonásával.
A vályogos tó környékén olyan szabadidős tér keült kialakításra, amely a tlelpülésen
élő valamennyi korosztály hasznos szabadidő eltöltését segíti.
A vályogos tó funkciója kiemelt fontosságú a csapadékvíz elvezetés területén, több
mint 1000 települési ingatlanon keletkező csapadékvíz összgyűjtésére szolgál, ha
funcióját megfelelően látja el. Funkcióját csak akkor tudja megfelelően ellátni, ha
karbantartásáról gondoskodunk. A karbantartáshoz szükséges segédmunkaerőt
közmunka program keretében biztosítjuk.
Ledes világítótestekkel csökkentjük a közvilágítás költségét.
A már megépült betonelemgyártó csarnokunk területe további 300m2‐es, előtetővel
fedett gyártóterülettel bővül.
A külterületen élők életminőségének javítása a már elhasználódott tanyabusz
kicserélésével.

