
Gazdasági Program 1. sz. melléklete

Akcióterület Projekt megnevezése Projekt rövid 
bemutatása

A projekt 
megvalósításának 
tervezett ütemezése

Státusz A projekt megvalósításának 
ütemezése

Elnyert támogatás

Városközponti 
akcióterület

Cigánd 
funkcióbővítő 
városrehabilitációja

Cigánd központi 
részén lehatárolt 
akcióterületen olyan 
funkcióbővítő 
településrehabilitáció
, mely érinti a 
városképet, a 
turizmust, 
közigazgatást, 
államigazgatást, 
egyházakat és 
vállalkozásokat. 
Bevonásra kerülne a 
tűzoltóság, 
rendőrség, 
közigazgatási 
hivatal. A központi 
téren található 
lakóépületek 
bontása, új épület 
építése kiszolgáló 
infrastruktúrával, 
közmű fejlesztés az 
akcióterületen, 
elektromos 
áram,kábeltv, 
közvilágítás, víz, út 
és járda felújítások, 
térrendezés, 
parkosítás.

Projekt előkészítése 
2015.10-2016.12 
Projekt 
megvalósítása 
2017.01-2019.12

Nem valósult meg. 2022-

Városközponti 
akcióterület

Bodrogközi 
Múzeumporta 
továbbfejlesztése

A Cigánd 
központjában 
található skanzen 
szolgáltatás bővítése 
a célunk. 
Fogadóépület és 
rendezvényterem 
építése után a 

Projekt előkészítése 
2015.10-2016.06. 
Projekt 
megvalósítása 
2016.06-2018.06

Részben 
megvalósult. A 
Bodrogközi 
Múzeumporta 
attrakció bővítése 
TOP-1.2.1-16-BO1-
2017-00012

2021- 120.000.000Ft
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múzeumfalu önálló 
életre kel. A 
szálláslehetőségek 
bővítésével és a 
turisztikai 
szolgáltatások 
fejlesztésével a nép 
hagyományok 
megelevenítése a cél.

Városközponti 
akcióterület

Bölcsőde bővítése 
Cigándon

Egy új csoportszoba 
létrehozása. Építés, 
eszközbeszerzés.

Projekt előkészítése 
2015.10-2016.06. 
Projekt 
megvalósítása 
2016.06-2017.06

Megvalósult. 
Bölcsődei és óvodai 
intézmény felújítása,
bővítése Cigándon, 
TOP-1.4.1-16-BO1-
2017-00026 (óvoda 
belső átalakítással 
együtt)

- 120.000.000Ft (óvoda belső 
átalakítással együtt)

Városközponti 
akcióterület

Közpark átfogó 
rehabilitációja, 
fejlesztése Cigándon

Cigánd központjában
a Hősök tere 
felújítása. Sétányok, 
térburkolatok, 
köztéri alkotások, 
játszótér, szabadtéri 
aréna, parkolók, 
öltözők, kiszolgáló 
létesítmények közkút
kialakítása.

Projekt 
megvalósítása 
2017.06-2018.06 

Nem valósult meg. 2021-

Városközponti 
akcióterület

Központi iskola 
felújítása Cigándon

A Központi iskola 
közel 100 éves 
épületeinek 
felújítása, 
korszerűsítése, 
akadálymentesítése, 
külső terek, 
sportlétesítmények 
kialakítása. Központi
iskola épületének 
teljes korszerűsítése 
(a tetőn kívül) 
hőszigetelés, 

Projekt előkészítése 
2016.06-2016.12. 
Projekt 
megvalósítása 
2017.06-2017.12

Részben megvalósult
illetve folyamatban. 
Cigánd Város 
Önkormányzat 
középületeinek 
energetikai 
korszerűsítése, 
KEOP-5.7.0/15-
2015-0275, 
Sárospataki 
Tankerületi Központ 
EFOP-4.1.2. 
projektje

2020-2022
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gépészet felújítása, 
megújuló energia 
bevonásával, 
liftépítés, parkok, 
terek rendezése, 
sportpálya 
kialakítása, játszótér 
kialakítása, 
kerítésépítés.

Városközponti 
akcióterület

Művelődési központ 
építése

Új típusú 
többfunkciós térségi 
közösségi színtér 
kialakítása a 
meglévő művelődési 
központ és könyvtár 
helyén.

Projekt előkészítése 
2016.06-2016.12. 
Projekt 
megvalósítása 
2017.01-2018.12

Részben 
megvalósult. Cigánd 
Város 
Önkormányzat 
középületeinek 
energetikai 
korszerűsítése, 
KEOP-5.7.0/15-
2015-0275

2021-

Városközponti 
akcióterület

Óvoda bővítése 
Cigándon

A meglévő óvoda 
épület tetőtér 
beépítéssel történő 
bővítése. Új 
férőhelyek 
kialakítása. tervezés, 
műszaki ellenőrzés, 
egyéb szakértői 
díjak, tetőtér 
beépítés, liftépítés, 
belső átalakítás, új 
csoportszobák 
kialakítása, megújuló
energiák 
felhasználása. 
tervezés, műszaki 
ellenőrzés, egyéb 
szakértői díjak, 
tetőtér beépítés, 
liftépítés, belső 
átalakítás, új 
csoportszobák 
kialakítása, megújuló

Projekt előkészítése 
2015.10-2016.06. 
Projekt 
megvalósítása 
2016.06-2018.06

Részben 
folyamatban. 
Bölcsődei és óvodai 
intézmény felújítása,
bővítése Cigándon, 
TOP-1.4.1-16-BO1-
2017-00026 
(bölcsőde belső 
átalakítással együtt)

2021- 120.000.000Ft (bölcsőde 
bővítéssel együtt)
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energiák 
felhasználása

Városközponti 
akcióterület

Polgármesteri hivatal
felújítása

A meglévő 
polgármesteri hivatal
bővítése, 
akadálymentesítése, 
energetikai 
korszerűsítése, 
ügyfél-, család és 
felhasználóbarát 
munkahely 
kialakítása. 
épületkorszerűsítés, 
épületfelújítás, 
épületbővítés, 
tetőtérbeépítés, 
akadálymentesítés.

Projekt 
megvalósítása 2017-
2019

Részben 
megvalósult. Cigánd 
Város 
Önkormányzat 
középületeinek 
energetikai 
korszerűsítése, 
KEOP-5.7.0/15-
2015-0275

2021-

Városközponti 
akcióterület

Polgármesteri hivatal
szervezetfejlesztése

Polgármesteri 
hivatalban folyó 
munka 
optimalizálásának 
segítése a fő cél. 
Hivatali munka 
átvilágítása, 
képzések, tréningek, 
tanulmány utak, 
eszközfejlesztés, 
szoftverfejlesztés.

Projekt 
megvalósítása 2019-
2020

Nem valósult meg. 2021-

Humán és közösségi 
alközpont 
akcióterület

Az egészséges 
Bodrogközért

A projekt céljai a 
szív-érrendszeri, 
daganatos 
megbetegedések 
csökkenésének a 
támogatása, a korai 
és elkerülhető 
halálozást 
befolyásoló életmód,
illetve szokások 
javítása, 
egészségnapok, 

Projekt elkészítése: 
2017.01.-2017.12 
Projekt 
megvalósítása 
2018.01.-2019.12

Megvalósult. Az 
egészséges 
Bodrogközért. 
EFOP-1.8.19-17-
2017-00015

- 90.000.000Ft
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szűrések és 
tanácsadásokon 
keresztül.

Humán és közösségi 
alközpont 
akcióterület

Egészségügyi 
alapellátás 
eszközfejlesztése

egészségügyi 
alapellátás 
eszközfejlesztése 
(háziorvos, fogorvos,
orvosi ügyelet, anya 
és gyermekvédelem),
kocsibeálló 
beszerzése, 
telepítéssel, 
kerékpártároló 
beszerzése 
telepítéssel, 
megújuló energiák 
használata.

Projekt elkészítése: 
2015.10-2015.12 
Projekt 
megvalósítása 
2016.01-2016.12

Megvalósult. 
Egészségügyi 
alapellátás 
fejlesztése Cigánd 
településen TOP-
4.1.1-15-BO1-2016-
00059

- 33.778.275Ft

Humán és közösségi 
alközpont 
akcióterület

Mentőállomás 
létrehozása 
Cigándon

A Cigándi járás 
székhelyén újabb 
egészségügyi 
funkció létrehozása. 
Mentőállomás és 
heliport építése

Projekt elkészítése: 
2017.01.-2017.12 
Projekt 
megvalósítása 
2018.01.-2019.12

Nem valósult meg. 2021-

Humán és közösségi 
alközpont 
akcióterület

Járóbeteg szakellátás
eszközfejlesztése

Projekt elkészítése: 
2015.10.-2016.10 
Projekt 
megvalósítása 
2016.10-2017.10

Önerőből részben 
megvalósult.

Folyamatos. 8.681.720Ft

Humán és közösségi 
alközpont 
akcióterület

Bodrogközi 
sportakadémia 
létrehozása

Kistérségi szinten 
szervezett, 
szakképesítést adó, 
1évfolyamos 
akadémiarendszerű 
intézmény 
létrehozása 
Cigándon. 
Célközönsége az 
olyan hátrányos 
helyzetű, tehetséges 
diákok képzése, akik

Projekt elkészítése: 
2015.10.-2016.10 
Projekt 
megvalósítása 
2016.10-2017.10

Nem valósult meg. 2021-
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a nagyobb 
sportklubok 
akadémiájára anyagi 
okok miatt nem 
jutnak el. bontás, új 
építés: iskola, 
kollégium (60 fő, új 
sportpályák, új 
nagyméretű műfüves
pálya építése, 
kerítésépítés, 
közműfejlesztés, 
térrendezés, 
megújuló energiák 
használata (napelem/
napkollektor).

Humán és közösségi 
alközpont 
akcióterület

Sportinfrastruktúra 
fejlesztése

A szabadidő központ
bővítésével bővíteni 
kívánjuk az elérhető 
sportok számát. 
Bővítés után 
tanuszoda, squash-, 
bowling- és 
kondicionáló terem 
épül. A tanuszoda 
wellness és 
gyógyászati 
elemekkel 
kiegészülve épülne. 
bontás, új építés, 
épületbővítés 
megújuló 
energiákkal, 
ingatlanvásárlás.

Projekt elkészítése: 
2017.01.-2017.06 
Projekt 
megvalósítása 
2017.06.-2018.12

Részben 
megvalósult. 
Energetikai 
korszerűsítés 
Cigándon, TOP-
3.2.1-16-BO1-2018-
00127

22.500.000Ft

Humán és közösségi 
alközpont 
akcióterület

Inkubátor ház 
bővítése Cigándon

Meglévő inkubátor 
ház fejlesztése, 
bővítése, szolgáltató 
jelleg erősítése, 
"szakmai műhelyek 
építése". Építés, 
eszközbeszerzés. 

Projekt elkészítése: 
2015.10.-2016.10 
Projekt 
megvalósítása 
2016.10-2017.10

Nem valósult meg. -
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Vállalkozásoknak 
telephely biztosítása.

Humán és közösségi 
alközpont 
akcióterület

Helyi termelők, helyi
termékek piacra 
jutásának támogatása

Új kültéri elárusító 
helyek és 
üzlethelyiségek 
építése, piacterület 
fejlesztése

Projekt elkészítése: 
2015.10.-2016.10 
Projekt 
megvalósítása 
2016.10-2017.10

Megvalósult. Helyi 
gazdaságfejlesztés 
Cigándon TOP-
1.1.3-15-BO1-2018-
0032

- 200.000.000Ft

Üdülőközponti 
akcióterület

Honfoglalás kori 
témapark kialakítása 
a Bodrogközben

Specifikus 
történelmi témapark 
kialakítása 
Cigándon, a 
Bodrogközben. A 
Honfoglalás és a 
magyar mondák, 
népmesék köré 
felépített 
szabadidőpark aktív 
és passzív időtöltésre
is lehetőséget 
biztosít. A Tisza-
kanyar önmagában is
látványos, melyet a 
témapark erősít. 
Cölöpvár építés, 
kiszolgáló épületek 
építése, kiszolgáló 
utak és parkolók 
építése, labirintus 
építése, kinekt terem 
építése, 
állatsimogató 
építése, játszótér 
építése, 
tereprendezés, 
vízrendezés.

Projekt elkészítése: 
2015.10-2016.05 
Projekt 
megvalósítása 
2016.05-2018.05

Nem valósult meg. 2021-

Üdülőközponti 
akcióterület

Gődény terület 
víztestek 
rehabilitációja 
Cigándon

Cigándon a Tisza 
mentett oldalán, 
belterületen található
2 tóból álló un. 
Gődény területének 

Projekt elkészítése: 
2016.05-2017.05 
Projekt 
megvalósítása 
2017.05-2018.05

Nem valósult meg. 2021-
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víztest rehabilitálása.
A belterületi 
csapadék vízelvezető
rendszer egyik 
fogadó állomása, 
ugyanakkor 
szennyezett víztest. 
Rehabilitáció után 
többfunkciójú vizes 
élőhely alakítható ki.
mederrendezés, 
csatornaépítés, 
tereprendezés, 
zsilipes szabályozó 
szerkezet beépítése, 
feltöltés, vízmérce 
építés, parkosítás, 
pihenő épület 
építése, gépészeti 
épület építése, 
alapközművek 
kiépítése

Gődény - Szociális 
városrehabilitációval
érintett akcióterület

Komplex 
telepprogram 
Cigándon 2. ütem - 
Gődény

Építés, 
eszközbeszerzés, 
szolgáltatás a 
korábbi program 
folytatása. A projekt 
célja a 
szegregátumokban 
élők 
életkörülményeinek 
javítása, a 
szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 
biztosítása. A 
képzésekkel az 
iskolázottság 
növelése.

Projekt elkészítése: 
2017.01-2017.12 
Projekt 
megvalósítása 
2018.01-2020.01

Nem valósult meg. 2021-

Gődény - Szociális 
városrehabilitációval
érintett akcióterület

Szociális Célú 
Városrehabilitáció 2.
és 3. ütem

Gődényi városrész 
szociális célú 
városrehabilitációja.,

Projekt elkészítése: 
2015.10-2016.05 
Projekt 

Megvalósult. Cigánd
szociális 
városrehabilitációja -

215.000.000Ft + 65.894.672Ft
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Építés, 
eszközbeszerzés, soft

megvalósítása 
2016.05-2018.05

II. ütem TOP-4.3.1-
15-BO1-2016-
00001, Közösségi 
aktivitás ösztönzése 
Gődény 
városrészben TOP-
5.2.1-15-BO1-2016-
00007

Paptag - Szociális 
városrehabilitációval
érintett akcióterület

Komplex 
telepprogram 
Cigándon 2. ütem - 
Paptag

Építés, 
eszközbeszerzés, 
szolgáltatás a 
korábbi program 
folytatása. A projekt 
célja a 
szegregátumokban 
élők 
életkörülményeinek 
javítása, a 
szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 
biztosítása. A 
képzésekkel az 
iskolázottság 
növelése

Projekt elkészítése: 
2017.01-2017.12 
Projekt 
megvalósítása 
2018.01-2020.01

Nem valósult meg. 2021-

Szociális Célú 
Városrehabilitáció 2.
és 3. ütem

Paptag szociális célú
városrehabilitációja, 
Építés, 
eszközbeszerzés, soft

Projekt elkészítése: 
2015.10-2016.05 
Projekt 
megvalósítása 
2016.05-2018.05

Nem valósult meg. 2021-

Cigándi agrár-
innovációs ipari park
akcióterület

Ipari park kialakítása Cigánd külterületén 
művelési ág 
változással, teljes 
közműkiépítéssel 
ipari terület 
kijelölése, kiépítése 
ipari park céllal, 
kapcsolódva a 
meglévő ipari 
területhez. 
Vállalkozói 

Projekt elkészítése: 
2015.10-2016.05 
Projekt 
megvalósítása 
2016.05-2018.05

Részben 
megvalósult. 
Iparterület-fejlesztés 
Cigándon TOP-
1.1.1-16-BO1-2017-
00005

2021- 199.998.107Ft
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inkubátorház és 
csarnok építése.

Akcióterületeken 
kívül megvalósuló 
hálózatos projektek

Cigánd 
szennyvíztelep és 
hálózat 
rekonstrukciója

műtárgyak építése, 
felújítása, telep 
rekonstrukció, 
technológiai 
korszerűsítés, 
melléktermékek 
újrahasznosítása, 
telepi út építése, 
kazánház építése, 
korróziómentes 
anyagok 
felhasználása, új 
hálózat építése

2017-2020 Megvalósult. Cigánd
központú 
agglomeráció 
szennyvíztisztításána
k korszerűsítése
 KEHOP-2.2.2-15-
2016-00095

654.444.430Ft

Akcióterületeken 
kívül megvalósuló 
hálózatos projektek

Önkormányzati 
épületek energetikai 
korszerűsítése

Cigánd 
intézményeinek 
külső homlokzat 
hőszigetelése, 
nyílászárók cseréje, 
gépészeti és 
elektromos 
rendszereinek 
felülvizsgálata és 
korszerűsítése

2017-2020 Megvalósult. Cigánd
Város 
Önkormányzat 
középületeinek 
energetikai 
korszerűsítése, 
KEOP-5.7.0/15-
2015-0275

149.854.077Ft

Akcióterületeken 
kívül megvalósuló 
hálózatos projektek

Tisza parti 
ökocentrum 
kialakítása

A cigándi Tisza-part 
védett oldalán a 
Szőlődombon 
ökoturisztikai 
centrum kialakítása

Projekt elkészítése: 
2015.10-2016.05 
Projekt 
megvalósítása 
2016.05-2018.05

Nem valósult meg. 2021-

Akcióterületeken 
kívül megvalósuló 
hálózatos projektek

Tisza-parti pihenő 
park átfogó 
fejlesztése

A meglévő pihenő 
park 
funkcióbővítése, a 
tiszai turizmus 
fellendítése. 
Kerékpár út, 
kiszolgáló 
létesítmények, 
közművesítés, 
hajókikötő, strand 

Projekt elkészítése: 
2015.10-2016.05.
Projekt 
megvalósítása 
2016.05-2018.05

Nem valósult meg. 2021-
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építése, kerti 
eszközök és bútorok,
strandeszközök 
beszerzése, 
kiszolgáló út építése,
kalandpark építése

Akcióterületeken 
kívül megvalósuló 
hálózatos projektek

Belterületi utak 
felújítása

A közlekedés 
fejlesztése, népesség 
megtartás, üzleti 
infrastruktúra 
javítása. Cigánd 
belterületi 
úthálózatának 
felújítása, az eddigi 
földutak kiváltása 
pormentes úttal 20 
km, vízelvezető 
árkok építése, 
felújítása 20 km, 
járdák építése, 
felújítása 10 km.

2017-2020 Részben 
megvalósult. Új élet 
utca, Fő utca 1129, 
József Attila utca, 
Fenntartható 
települési 
közlekedésfejlesztés 
Cigándon, TOP-
3.1.1-16-BO1-2017-
00009, Cigánd 
szociális 
városrehabilitációja -
II. ütem TOP-4.3.1-
15-BO1-2016-00001

2021- 300.000.000Ft

Akcióterületeken 
kívül megvalósuló 
hálózatos projektek

Külterületi utak 
felújítása

Cigánd külterületén 
található főbb, 
gyűjtőjellegű 
földutak szilárd 
burkolattal történő 
ellátása (kb. 20km.), 
a kisebb forgalmat 
bonyolító földutak 
felújítása (kb. 
30km). Földutak 
földmérő által 
történő újramérése. 
Vízelvezető árkok 
rendbetétele (kb. 
160km) útfelújítás, 
útépítés, földmérés, 
árokásás, 
ároktisztítás, 
műtárgyak felújítása,
szükség esetén kresz 

2017-2020 Részben 
megvalósult. 
Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak 
kezeléséhez, 
állapotjavításához, 
karbantartásához 
szükséges erő- és 
munkagépek 
beszerzése, VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16

2021- 105.593.851Ft
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táblák pótlása, 
tervezés, műszaki 
ellenőrzés, 
menedzsment, 
közbeszerzés, 
tájékoztatás és 
nyilvánosság 
biztosítása, egyéb 
szakértői díjak.

Akcióterületeken 
kívül megvalósuló 
hálózatos projektek

Meglévő kerékpárút 
bővítése

Jelenlegi kerékpárút 
összekapcsolása az 
Árapasztóval és 
továbbépítése 
Tiszacsermelyig. 
Becsült hossz (új 
építés): 8 km.

2017-2020 Nem valósult meg. 2021-

Akcióterületeken 
kívül megvalósuló 
nem hálózatos 
projekteke

Gyümölcs- 
lekvárfeldolgozó 
üzem kialakítása 
Cigándon

A helyben 
megtermelt 
gyümölcsfélék 
feldolgozása, helyi 
termék 
népszerűsítése.

2016-2018 Nem valósult meg. 2021-

Akcióterületeken 
kívül megvalósuló 
nem hálózatos 
projekteke

Mezőgazdasági 
termelő 
infrastruktúra 
bővítése

Cigándon az utóbbi 
években példaértékű 
értékteremtő 
mezőgazdasági 
munkák folynak. A 
korábbi évek 
tapasztalata és a 
piaci igények 
indokolják újabb 
helyszínek 
bevonását, új 
termelő egységek 
építését. Mind az 
állattenyésztési mind
a kertészeti 
ágazatban bővíteni 
szeretnénk a 
kínálatunkat.

2016-2020 Nem valósult meg. 2021-
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Akcióterületeken 
kívül megvalósuló 
nem hálózatos 
projekteke

Napelem park 
telepítése

Napelem park, 
napenergiával 
működő erőmű 
építése használaton 
kívüli 
önkormányzati 
ingatlanon az 
önkormányzat 
energiaigényének 
kielégítésére. 
tereprendezés, 
közműépítése, 
vagyonvédelem, 
menedzsment, 
tervezés, egyéb 
szakértői díjak

2016-2020 Nem valósult meg. 2021-


