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Magyar Falu program 

 

 

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 

Magyar Falu Program keretében Orvosi eszköz beszerzésre, mely kedvező 

elbírálásban részesült.  

Az elnyert pályázat által egy magasabb színvonalú betegellátás valósul meg 

Fábiánházán. 

A projekt célja a településen nyújtott egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, az alap 

és járóbeteg szakellátás korszerűsítése és a háziorvosi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése. 

A projekt keretében beszerzett eszközök használata már rövidtávon nézve is jelentős 

eredményt hoz majd, hiszen a jelenlegi eszközpark megújítására és korszerűsítésére 

nagy szükség van, mivel azok már régiek, elavultak. A pályázatban található 

eszközbeszerzés hozzájárul a település egészségügyi ellátottságának minőségi 

javulásához, valamint a lakosság egészségügyi állapotának javításához is. A projekt 

keretében beszerezni kívánt eszközök között megtalálhatóak orvosi eszközök 

(vérnyomásmérők, EKG készülék, mérlegek, vércukormérő, fonendoszkóp), 

irodabútorok és számítástechnikai eszközök egyaránt. 

 

 

Meglévő konyha felújítása eszközbeszerzéssel 

 

 

Önkormányzatunk 2017. évben pályázatot nyújtott be a meglévő konyha felújítására, 

korszerűsítésére, mely a tavalyi évben pozitív elbírálásban részesült. 

Természetesen a felújítási munkálatokat hosszas tervezési és előkészítési munkálatok 

előzték meg bevonva, az óvoda vezetőit is, majd ezt követően ez év tavaszán 

megkezdődtek az érdemi munkálatok a konyha területén. 

Sajnos a beruházás nem tartalmazza a konyha épületének teljes körű felújítását, az 

iroda helyiség, valamint több raktárhelyiség nem kerül felújításra a pályázat során.  

Az épület korából adódóan a meglévő padozat hőszigetelés nélkül készült, mely a 

jelenleg érvényben lévő előírások szerint nem megfelelő, így új padlóréteg-rend 

kiépítése szükséges. Új aljzat és talajnedvesség elleni szigetelés és padló-hőszigetelés 

készült, a beruházás során, mely az új lapburkolatokat fogadja. 

A fali burkolatok hiányosak voltak a felújítás megkezdése előtt a folyamatos 

karbantartás miatti bontások elvégzése következtében, valamint a használatból eredő 

sérülések miatt. A felújítás során a burkolatokat és oldalfali vakolatokat el kellett 

távolítani és új oldalfalvakolatokat kellett készíteni az új falburkoló csempék 

felhelyezése előtt. 

Az évek során a meglévő elektromos és gépészeti hálózatok elavultak, illetve 

eltömődtek, melyek üzemeltetési problémákat okoztak. Az épületben mindenképpen 

elvégzendő feladat volt a teljes gépészeti hálózat (villany, víz és csatornarendszer) 

cseréje. 



 

 

A meglévő épületben a szellőzőrendszer nem működött megfelelően, így a frisslevegő 

utánpótlást és az elhasználódott levegőt elszívó rendszert fel kellett újítani, melynek 

során új elszívó berendezés lett beüzemelve. 

Az építés során megújuló energiaforrásra irányuló eszközbeszerzés és építés-szerelés 

is történik, így az épületen napkollektorok kerülnek elhelyezésre, mely a használati 

meleg víz előállítására szolgál. 

Az évek során a konyhai edények és bútorok, valamint a gázzsámoly és a fatüzelésű 

főző üst is nagyon rossz állapotba került, így ezek cseréje is megoldódott a beruházás 

során. Különböző méretben kerültek beépítésre rozsdamentes szekrények, asztalok, 

gázzsámoly, valamint egy korszerű gázüzemű főző üst is, ezzel is segítve és 

megkönnyítve a konyhai dolgozók munkáját, hogy a mai kor követelményeinek 

megfelelő környezetben és eszközökkel készítsenek finomabbnál finomabb ételeket az 

étkezőknek. 

A kivitelezési munkák várhatóan a jövőhét folyamán befejeződnek és azt követően 

ismételten a helyi konyha látja el az étkeztetés a településen.  

A jelenleg is folyó beruházás során kimaradó helyiségek felújítására, valamint a régi 

elhasználódott edények cserélésére, pótlására Önkormányzatunk a Magyar 

Államkincstár által meghirdetett újabb pályázatot nyújtott be közel 42 millió forint 

értékben, melyben a későbbiekben várható döntés. 

 

 

 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

 

 

Fábiánháza Község Önkormányzata 2018. évben ismételten TOP-os Energetikai 

pályázatot nyújtott be, ami tartalmazta az Általános Iskola épületének, valamint a 

Polgármesteri Hivatal épületének háztartási méretű kiserőmű (napelem) kialakítását és 

üzembe helyezését. 

A beadott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, de az érdemi munkákat 

egyelőre a papírmunka előzi meg, mely magában foglalja a különböző 

tervdokumentáció elkészítését, árajánlatkéréseket, engedélyeztetéseket stb. 

A beruházás során az Általános Iskola épületének utólagos hőszigetelési, nyílászáró és 

fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos energiahatékonysági beruházást, napelem rendszer 

kiépítési és akadálymentesítési munkálatokat kívánunk végrehajtani, míg a 

Polgármesteri Hivatal épületén csupán a napelemes rendszer kiépítése valósul meg. 

Mind rövid, mind hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett 

épület elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bír. A megújuló 

energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódhatnak a 

felújított épületekben. Közvetlen célként tehát a fenntartási költségek csökkentése 

mellett magának az épületnek a kor követelményeinek való megfeleltetése is 

megjelenik. Valamint bízunk benne, hogy településünk kiemelkedő szépségű 

épületekén jelenik meg a beruházás befejezése után. 

Valamint az is jó hír a település lakosai számára, hogy a pályázat magában foglalja, 

hogy az átadás után is kötelező tovább üzemeltetni az adott intézményt, ezzel is 

megakadályozva, hogy a település iskoláját más intézménnyel összevonják, tehát a 

gyermekeink továbbra is számíthatnak rá, hogy helyben megoldódik az iskoláztatásuk, 

és a pedagógusainknak is biztos munkahelyet tudunk biztosítani az eljövendő években. 



 

Fábiánháza Közösségi Ház felújítása 

 

 

Hosszas tervezés és előkészítés után 2018-ban kezdtük meg a felújítási munkákat 

Fábiánháza község Közösségi Házának épületén. A felújítás során az épület teljes 

építészeti és gépészeti felújításon esett át. A tetőszerkezet részleges felújítása 

megtörtént. A tetőfedés alatt porhó elleni alátétfedés készült, valamint ásványgyapot 

hőszigetelés kialakítására is sor került. Az épület belső terében gipszkarton 

álmennyezet került kialakításra, hőszigetelt kivitelben. Az épület új, hőszigetelt 

nyílászárókat kapott, valamint a belső térben lévő ajtók cseréje is megtörtént. A 

padlóban 10 cm vastagságú hőszigetelés került elhelyezésre.  

A belső helyiségekben laminált padlóburkolat, valamint gres lap burkolat letétele 

valósult meg, míg a kültéri részeken fagyálló burkolat került elhelyezésre. 

Az épület belső terében új gázkazán üzembe helyezésére került sor, valamint a teljes 

belső és külső gázvezetékek cseréje is megtörtént. A központi fűtés korszerűsítése 

során a régi öntöttvas radiátorok helyett korszerű, acéllemezes lapradiátorok kerültek 

beépítésre. Az épületegységekben a helyiségek belső hőmérséklet szabályozását a 

radiátorokba szerelt termosztatikus radiátor szelepekkel biztosítottuk, így a fűtési 

rendszert az épületbe elhelyezett szoba termosztátról vezérelhetjük.  

A központi fűtés korszerűsítése mellett a villamos hálózat teljes belső cseréje is 

megtörtént. A villamos hálózatra háztartási méretű napelemes kiserőmű épült. 

A beruházás során új korlát került a lépcsőre, valamint a csapadékvíz elvezetés végett 

az ereszcsatornák cseréje is megtörtént. Az épület belső terében mozgáskorlátozott 

illemhelyiség került kialakításra.  

Az épület alapvető funkcióján túlmenően a lakosság részéről felmerülő igények 

kielégítésére is szeretnénk felhasználni a korszerűsített épületet. 

 

 

Téli rezsicsökkentés 

 

 

Fábiánháza Község Önkormányzata a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, 

a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 

támogatásról szóló 1602/2018.(XI.27) számú Korm. határozat alapján támogatásban 

részesült. 

Az igénybejelentés alapján jogosult háztartások részére 2019. december 15. napjáig 

lesz lehetőség a tüzelőanyag átvételére. 

Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az utalvány értéke (12 000 Ft) a tüzelőanyag 

igényjogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, darabolási költségek 

fedezésére nem fordítható, annak biztosítása az igényjogosult magánszemélyt terheli, 

továbbá, hogy a támogatás nem ruházható át. 

 

A további részletekről 2019. augusztus 20-a után érdeklődhetnek a Fábiánházi 

Közös Önkormányzati Hivatalban. 

 

 

 

 

 



 

Légi szúnyog gyérítés 

 

2019. június 30-án településünkön megtörtént a légi szúnyoggyérítés. A visszajelzések 

alapján szinte mindenki örült a szúnyogirtás tényének, a legtöbben még a felett is 

szemet hunytak, hogy a gép viszonylag alacsonyan szállt és rövid időre meglehetősen 

nagy zajt csapott. 

 

 

Falunap 

 

2019. szeptember 14-én második alkalommal kerül megrendezésre településünkön a 

„II. Fábiánházi Mulatság”. Sok színes programmal, valamint hagyományos 

gasztronómiai ételekkel várjuk majd a kedves érdeklődőket. A pontos programokkal 

kapcsolatban a későbbiekben tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot. 

 

 

Csomagosztás 

 

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében július és augusztus 

hónapban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 20 000 – 20 000 darab, tartós 

élelmiszereket tartalmazó csomag kerül kiosztásra a megye 12 járásában a 0 - 3, 7 - 14 

éves korú rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő jogosultak, valamint az 

aktív korúak ellátásában részesülővel egy háztartásban élő várandós anyák számára. 

 

 

Viharkár településünkön 

 

A vihart követően az első pillanattól kezdve folyamatos volt a kárelhárítás. Sajnos 

településünkön voltak olyan ingatlanok, melyek tetőfedésében kár keletkezett, de ezen 

ingatlanoknak a tetőcserép cseréje/javítása megtörtént az általunk kiszállított 

tetőcserepekkel. Településünkön, több helyen a kidőlt fák okoztak némi gondot, de 

ezek eltakarítása megtörtént. Folyamatos kapcsolattartás volt a katasztrófavédelemmel 

és az áramszolgáltatóval, így a gyors, szakszerű intézkedéseknek köszönhetően 

településünkön rövid időn belül helyreállt a közszolgálati infrastruktúra.  

 

 

Közfoglalkoztatás 

 

A mezőgazdasági program keretében folyamatos a megtermelt konyhakerti 

növényeknek a betakarítása, tartósítása (hagyma, paprika, paradicsom, burgonya, 

káposzta, uborka, zöldbab).  

A Szabadság utcán a járda kiépítése történik, emellett folyamatos a református 

temetőben a fűráccsal történő út kiépítése is. A közterek, temetők és virágágyásaink 

karbantartása folyamatos. 

 

            

Gyarmati Endre s.k. 

             polgármester 


